ที่ ทห.010/2550
5 เมษายน 2550

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 28
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 28
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
2. หนังสือรายงานประจําป 2549 ซึ่งประกอบดวยรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3. หนังสือมอบฉันทะ
4. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระ
5. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
6. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 28 ขึ้น ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2550
เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผู
ถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.pg.co.th) แลว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกขึ้นโดยถูกตอง สมควร
เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมา
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2549 ไดปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2549 ที่ไดสงมาพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
สามัญผูถือหุนแลวนั้น ไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อรับทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผานการ
ตรวจสอบ และรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 59 บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปน
ทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุน
สํารองนั้นจะมีจํานวนถึงรอยละสิบ(1/10)ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในป 2549 บริษัทไดเพิ่ม
ทุนจํานวน 24 ลานบาท ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ลานบาท จึงควรตั้งสํารองเพิ่ม 2.4 ลานบาท
ป2549 (ลานบาท) ป 2548 (ลานบาท)
ทุนจดทะเบียน
96
72
- สํารองตามกฏหมาย เพิ่ม / (ลด)
2.4
สํารองตามกฏหมาย ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน
9.6
7.2
และบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ 181.68 ลานบาท กําไรสะสมที่ยัง
ไมไดจัดสรร 505.71 ลานบาท รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น 687.39 ลานบาท ขอมูลการจายเงินปน
ผลดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2549
ป 2548
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
181.68
170.52
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
96
72
3. เงินปนผล (บาท/หุน)
0.90
1.00
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
86.40
72.00
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)
47.55
42.22
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติการจัดสรร
กําไรและการจายเงินปนผลดังนี้ ใหตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่ม 2.4 ลานบาท เพื่อใหครบตามขอบังคับและ
ขอกฏหมายที่ไดกําหนดไว และใหจายเงินปนผลในอัตรา 0.90 บาท ตอหุน เปนเงิน 86,400,000.- บาท
สําหรับผูถือหุนที่มีรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.
จํานวน 96,000,000 หุน
- โดยจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (BOI)
0.64 บาท
- และจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล(NON-BOI) 0.26 บาท
โดยกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งกรรมการ
ตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ
จํานวน 4 ทาน คือ
1. นางสมพร
ติยะวิบูลยศิริ
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
4. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย เห็นวา
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ตามรายนามขางตน เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เปนผูมี
พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และไดใชประสบการณของทานเสนอแนะแนวนโยบายแก
บริษัท ทําใหงานของบริษัทประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ทานขางตน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระ
หนึ่ง
(ประวัติของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
มี
รายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่สงมาดวยขอ 5 )
บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว เห็นวากรรมการทั้ง 4 ทาน มี
คุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู ความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทสามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงเห็น
สมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท
(5.2) พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33 หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแก
กรรมการเวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติคาตอบแทนคณะ กรรมการบริษัท
วงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทนําไปจัดสรรตอไป
ป 2549
ป 2548
คาเบี้ยประชุม (ป 2548 รวมคาตอบแทนรายเดือน)
2,997,500
1,090,000
คาตอบแทนกรรมการ
5,110,000
6,465,000
รวม
8,107,500
7,555,000
บริษัทไดมีการรายงานสรุปจํานวนเงินที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลในรายงาน
ประจําปและแบบ 56-1
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท เทาเดิม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท
นําไปจัดสรรตอไป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง
อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว
เห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ในป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชี
เลขที่ 1378 และ / หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีเลขที่ 3196 และ / หรือ นายอภิรักษ อติ
อนุวรรตน ผูสอบบัญชีเลขที่ 5202 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนดแอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ สําหรับป 2550 เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
ออกประกาศ เพื่อกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรอง
งบการเงิน) ทุก 5 รอบปบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใชผูสอบบัญชีรายอื่นในสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันได และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใชผูสอบบัญชีรายใหมแลว บริษัทจดทะเบียนตองเวนชวงอยางนอย
2 รอบปบัญชี กอนจะกลับมาใชผูสอบบัญชีรายเดิม ซึ่งนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีเลขที่ 3196
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ติดตอกันมาแลว 5 ป บริษัทจึงตองเปลี่ยนไป
ใชผูสอบบัญชีรายใหมในรอบป 2550 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอ
ใหแตงตั้งนายวิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีเลขที่ 1378 และ/ หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชี
เลขที่ 5202 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป
2550 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ดังนี้
ป 2550 (บาท)
ป 2549 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1
80,000
90,000
งบสอบทานไตรมาส 2
80,000
90,000
งบสอบทานไตรมาส 3
80,000
90,000
งบตรวจสอบประจําป
280,000
300,000
รวมทั้งสิ้น
520,000
570,000
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอใหมีการแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ไมมีความสัมพันธ และไมมี
สวนไดเสียกับบริษัท/ ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นวานายวิรัช อภิเมธีธํารง และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
เปนผูมีคุณสมบัติครบตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของ
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บริษัทมาตั้งแตป 2545 รวม 5 ป โดยไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา จึงเห็นสมควร
เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยทานผูถือหุน
สามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแตเวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากทานผูถือหุนไมสามารถไปประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหบุคคลอื่น
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบ มาพรอมนี้ หรือตามแบบพิมพที่กระทรวงพาณิชยกําหนด ซึ่งสามารถ Download ไดจากเว็บไซต
www.pg.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
เทานั้น
หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนวากรรมการตรวจสอบที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากทานไดดังนี้
1. นายอมร อัศวานันท
ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ป
ที่อยู 336 ซอยลาดพราว 84 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย กรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ป
ที่อยู 37/16 ซอย หลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. นางธีรดา อําพันวงษ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 37 ป
ที่อยู 109/28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุม เวนแตวาระพิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทน
แกคณะกรรมการ
บริษัทขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการ
กอนวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา และบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนดวย
ระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่จะไปรวมประชุม โปรด
นําหนังสือมอบฉันทะที่มี Barcode ไปในวันประชุมดวย
โดยคําสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุนันท นิยมในธรรม)
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ
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