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Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 09 มีนาคม 2563

Meeting Date   :    Tuesday, April 28, 2020 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Meeting Venue :   The Company's Meeting Room 3rd Floor, No. 1/11 Moo 3 Lamlukka Rd, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani

ของ      บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
of            PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=200428 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.pdgth.com / โทร 27910111 ต่อ 151 / email : saowapa@pdgth.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=200428
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.pdgth.com /Tel. +66 27910111 Ext. 151 / email : saowapa@pdgth.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังนี้

เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 25621
ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25622
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 25623
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2 ล้านบาท
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.15 บาท
คิดเป็นเงินไม่เกิน 30.38 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 75.95 ของกำไรสุทธิปี 2562

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน

ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ)
นายสันติ เนียมนิล (กรรมการอิสระ) และนายธีรเดช จารุตั้งตรง (กรรมการ)

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 25635
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ในวงเงิน 5 ล้านบาท และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 1.25
ล้านบาท ตามเหตุผลที่เสนอ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 25636
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,565,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)7
ความเห็นคณะกรรมการ

(รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม

PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED


