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ที� ทห. 009/2562 

 2  เมษายน  2562 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 40 

 

เรื�อง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั+ งที� 39  เมื�อวนัองัคารที� 24  เมษายน 2561 

2. รายงานประจาํปี 2561 และงบการเงินประจาํปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
     ซึ� งอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที�มี Barcode โปรดนํามาแสดงในวัน

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น) 
3. ประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการ

บริษทัที�ตอ้งออกตามวาระ 
4. นิยาม  “กรรมการอิสระ”  
5. ขอ้มลูเกี�ยวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ  

ที�บริษทัเสนอชื�อใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
7. เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม และ 

ระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
8. ขั+นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
9. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2561 
10. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2561 แบบรูปเล่ม 
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
12. แผนที�สถานที�จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

              ดว้ยคณะกรรมการบริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั  (มหาชน)  มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั+ งที� 40  
ในวันอังคารที� 23  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องเจ้าพระยา  1  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขที� 372                       
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120   
             ในการประชุมครั+ งนี+บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั+งเป็นกรรมการบริษทั ตั+งแต่วนัที� 1 - 30 ธนัวาคม 2561 นั+น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั+งเป็นกรรมการ
บริษทั   ดงันั+นบริษทัไดก้าํหนดระเบียบวาระการประชุมเพื�อพิจารณา ดงันี+  
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วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 39  เมื�อวนัที� 24  เมษายน 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
พร้อมทั+งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www. pg.co.th ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ
ส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1     
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกขึ+นโดยถูกตอ้ง สมควรเสนอที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื�อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
การลงมติ : วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2561         

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ได้
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 ที�ไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้นั+น ไดจ้ดัทาํขึ+นตาม
ขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   :  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื�อรับทราบ 
การลงมต ิ: วาระนี+ เป็นวาระเพื�อทราบ  จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สิ�นสุด  ณ  วนัที�  31  ธันวาคม  2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดงักล่าว จดัทาํขึ+นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ที�ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัแลว้   สรุปสาระสาํคญัดงันี+  
         ( หน่วย : ล้านบาท ) 

รายการ จาํนวน 

สินทรัพยร์วม 1,670.40 
หนี+ สินรวม 185.17 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,485.23 
รายไดร้วม 897.17 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 96.06 
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 1.00 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2561   ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  :  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื�อพิจารณาอนุมติั 
การลงมติ  : วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  : ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 96 ลา้นบาทและทุนเรียกชาํระแลว้ 96  ลา้น
บาท  และมีเงินสํารองตามกฎหมาย  9.60  ลา้นบาท ซึ� งเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน บริษทัไดส้ํารองไว้
ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้   
                  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ทั+งนี+ ขึ+นอยู่กบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั  ในปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 96.06 ลา้นบาท  มีกาํไรสะสมที�
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 698.12 ลา้นบาท  รวมเป็นกาํไรสะสมที�จะนาํมาจดัสรรทั+งสิ+น 794.18 ลา้นบาท  บริษทัจึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล
ดงันี+          
   

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี2560 

1. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 96.06 (15.52) 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 96 96 

3. เงินปันผล (บาท / หุน้) 0.25 0.23 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั+งสิ+น (ลา้นบาท) 24.00 22.08 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ ( % ) 24.99 - 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  :  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�ออนุมติัการจดัสรรกาํไร
และการจ่ายเงินปันผล ดงันี+  ทุนสาํรองตามกฎหมายไดต้ั+งไวค้รบแลว้ จึงไม่ตั+งสาํรองเพิ�มในปีนี+   และเสนอจ่ายเงิน
ปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท  จาํนวน 96 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั+งสิ+น  24 ลา้นบาท  โดย
จ่ายจากกาํไรสะสมที�บริษทัไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30  
 ทั+งนี+การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลตามที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนด
รายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที�มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัพุธที�  8  พฤษภาคม 2562 (จะขึ+นเครื�องหมาย XD 
หรือวนัที�ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 7 - 8 พฤษภาคม 2562)    โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที� 17  
พฤษภาคม 2562  ซึ� งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
การลงมติ : วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 21 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั+ ง ใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ�งสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็
ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ� งในสาม (1/3) และกรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั+ง
ใหม่ได ้ในการประชุมสามญั  ผูถื้อหุน้ครั+ งนี+  มีกรรมการบริษทัที�ตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน  คือ 
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รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

(1) นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหา 
(2) นายชยัเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
(3) นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 
(4) นายวิริทธิh พล ชยัถาวรเสถียร กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 

            ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั+งเป็น
กรรมการบริษทั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั+ งที� 40 ประจาํปี 2562 ในระหว่างวนัที� 1 – 30  ธนัวาคม 2561  
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  ซึ� งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั+งเป็นกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที�เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอ
แต่งตั+งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย  คือ   นางสมพร            
ติยะวิบูลยศิ์ริ  ที�ครบวาระในครั+ งนี+ และถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดอ้อกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการ
พิจารณาบุคคลผูที้�จะคดัเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง  

ดงันั+นคณะกรรมการสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล   ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั+งเป็นกรรมการบริษทั  โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมที�จะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั  ประกอบกบัคุณสมบติั  ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ของ
กรรมการที�ตอ้งการสรรหาใหมี้ความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั  โดยใชก้ารวิเคราะห์ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) รวมทั+งมีภาวะผูน้าํ   มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส  
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที�ผ่านมา  ตลอดจนการมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   จึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาเลือกตั+งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั+ง 4 
ท่านเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง    
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษทัซึ� งไม่นบัรวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย  ไดพิ้จารณา
คุณสมบติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษทัแลว้  เห็นว่าบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที� เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั  มีประสบการณ์ และมี
ความสามารถที�เป็นประโยชน์กบับริษทั  รวมทั+งบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� เ กี� ยวข้อง  จึงมีมติเห็นชอบตามที�
คณะกรรมการสรรหาเสนอ  โดยเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาเลือกตั+งกรรมการที�ครบ
กาํหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี+ ทั+ ง 4 ท่านเดิม   คือ  นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ  นายชัยเลิศ  มนูญผล            
นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั และนายวิริทธิh พล  ชยัถาวรเสถียร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีก
วาระหนึ�ง  
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 ทั+งนี+คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่ นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั  ซึ� งมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระโดย
ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ)ยงัคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั+งเป็นกรรมการที�
ไดน้าํประสบการณ์ ความรู้ และความเชี�ยวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยทุธ์และการ
ดาํเนินงานของบริษทั  รวมทั+งสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั+ง นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั  เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีก
วาระหนึ�ง    
 สําหรับประวติัและความเชี�ยวชาญของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ระยะเวลาที� เคยดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที�ผ่านมา ขอ้มูลการถือหุน้ ขอ้มูล
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั / กิจการอื�นๆ รวมทั+งขอ้มลูความสัมพนัธ์
ของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อ   ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 3 
            และบริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัไวเ้ขม้กว่า ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนรายละเอียดเพื�อการพิจารณา ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4 

การลงมติ  : วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดให้แก่
กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิh  และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นโดยปกติวิสัยในฐานะที�
เป็นกรรมการของบริษทั ทั+งนี+ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที�กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทั    

ซึ� งในปี 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 
ลา้นบาท  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทันาํไปจดัสรรต่อไป                

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) 

ค่าเบี+ยประชุม 449,000 593,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ 850,000 850,000 

รวม 1,299,000 1,443,000 

ทั+งนี+  การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย บริษทัไดร้ายงานสรุปจาํนวนเงิน
ที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 
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      สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทัและ

กรรมการเฉพาะเรื�อง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ลา้นบาท  โดยหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ที�และความ
รับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื�อง ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลเปรียบเทียบกบั
ระดบัที�ปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  จึงขอเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนดงันี+  

(1)   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี (กรรมการบริษทัทุกคน)  
      โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
(2)   ค่าเบี+ยประชุม (เฉพาะกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม) 

 ปี 2562 ปี 2561 

1. คณะกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริษทั  

 

12,000 บาท / ครั�ง 

9,000 บาท / ครั�ง 

 
12,000 บาท / ครั+ ง 

9,000 บาท / ครั+ ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 

  12,000 บาท / ครั�ง 

9,000 บาท / ครั�ง 

 
  12,000 บาท / ครั+ ง 

9,000 บาท / ครั+ ง 

3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

10,000 บาท / ครั�ง 

8,000 บาท / ครั�ง 

 
10,000 บาท / ครั+ ง 

8,000 บาท / ครั+ ง 

4. คณะกรรมการสรรหา 
- ประธานกรรมการสรรหา 
- กรรมการสรรหา 

 

10,000 บาท / ครั�ง 

8,000 บาท / ครั�ง 

 
10,000 บาท / ครั+ ง 

8,000 บาท / ครั+ ง 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
- กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

10,000 บาท / ครั�ง 

8,000 บาท / ครั�ง 

 
10,000 บาท / ครั+ ง 

8,000 บาท / ครั+ ง 

6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

10,000 บาท / ครั�ง 

8,000 บาท / ครั�ง 

 
10,000 บาท / ครั+ ง 

    8,000 บาท / ครั+ ง 

(3) สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นที�คณะกรรมการบริษทัแต่งตั+งขึ+นนั+น กาํหนดใหอ้ยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที�ความ
รับผิดชอบ 

(4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื�น ๆ   - ไม่ม ี– 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อกาํหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษทัประจาํปี 2562  วงเงินรวมไม่เกินปีละ  6  ลา้นบาท  ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื�อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที�กรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทั  

   ทั+งนี+  ตั+งแต่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปลี�ยนแปลง  โดยค่าตอบแทนที�จ่ายตอ้ง
ไม่เกินวงเงินที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
การลงมต ิ: วาระนี+ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั+งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 7   พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49 และขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง 
หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใด ๆ ของบริษทั ผูส้อบบญัชีนั+นใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั+งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซึ� ง
ออกไปนั+นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ ในปี 2561 ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั+ง นายชยพล  ศุภเศรษฐ
นนท ์  และ/ หรือ นางกิ�งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์และ/ หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม   และ/ หรือ นางสาวสุมนา  
พนัธ์พงษส์านนท ์ แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั    

สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอใหแ้ต่งตั+ง 
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั+งแต่ปี 2558) 
2. นางกิ�งกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั) 
3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั)  
4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั) 
ผูส้อบบญัชีรายเดิม จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษทั เนื�องจากเป็นผูมี้
ความเชี�ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั+งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงิน
ค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 ดงันี+   
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ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงิน   ไตรมาส 1,2,3 รวม 450,000 450,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน   ประจาํปี 750,000 700,000 

ค่าบริการอื�น ๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 

รวมทั�งสิ�น 1,200,000 1,150,000 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั+ง  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือ นางกิ�งกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  และ/
หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  และ/หรือ  นางสาวสุมนา  พั น ธ์ พ ง ษ์
สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ในปี 2562   เนื�องจากมีความเชี�ยวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป มีความเป็นอิสระ และ
มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวิชาชีพบญัชี และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ รวมทั+งมีการปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจตรวจสอบ
และลงนามในงบการเงินของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงินค่าตรวจสอบบญัชี ตามที�เสนอ  

นอกจากนี+ยงัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื�นใน
ระดบัเดียวกนัแลว้มีค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม   

ทั+งนี+ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั และบริษทัไม่มีทั+งบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
การลงมติ  : วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุ้น

สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม  ตั+งแต่เวลา 07.00 น. 
 ทั+งนี+คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายที�จะให้ผูถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี�ยวกบั

การดาํเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นถึงคณะกรรมการ
บริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยสามารถส่งคาํถามมายงับริษทัได ้ดงันี+  
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1. ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามที�ประสงคจ์ะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถา้มี ) และขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 
 (ชื�อ – สกลุ    เบอร์โทรศพัท ์,โทรสาร   และ E-Mail ) ที�สามารถติดต่อได ้

2. ช่องทางที�บริษทัเปิดรับคาํถาม  :  เวบ็ไซต ์www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th /  
โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยงั นางสุวิมล  เจริญศรีชยั (เลขานุการบริษทั) 

3. ช่วงเวลาการเปิดรับคาํถาม : ภายในวนัศุกร์ที� 19 เมษายน 2562 
4. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั 

การตอบคาํถามกรณีที�ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะพิจารณาตอบคาํถามที�
ไดรั้บจากผูถื้อหุน้ โดยตอบในวนัที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

อนึ� ง เพื�อความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั+ งนี+  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมนี+  หรือสามารถ  Download ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษทั  http://www.pg.co.th    
ซึ� งมีใหเ้ลือก 3 แบบ     ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั+งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั+งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ�งแบบใด
กไ็ด ้ สาํหรับผูถื้อหุน้นอกจากนั+นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ�งแบบใดเท่านั+น  
และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที�บริษทัเสนอชื�อให้เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  สามารถดูขอ้มลูไดต้ามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 5  

  บริษทัขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการ ก่อนวนั
ประชุม   เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้  และบริษทัจะดาํเนินการลงทะเบียน
ดว้ยระบบ Barcode ดังนั+นเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�จะเข้าร่วม
ประชุมโปรดนําหนังสือเชิญประชุม(แบบฟอร์มลงทะเบียนที�มี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวนัประชุมและลง
นามเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

                    โดยคาํสั�งคณะกรรมการบริษทั 
 

                                                                                     (นางสุวิมล  เจริญศรีชยั) 
                                                                           เลขานุการบริษทั 
 


