ที ทห. 009/2562
2 เมษายน 2562
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 40
เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ งทีส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที 39 เมือวันอังคารที 24 เมษายน 2561
2. รายงานประจําปี 2561 และงบการเงินประจําปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ซึ งอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม (แบบฟอร์ มลงทะเบียนทีมี Barcode โปรดนํามาแสดงในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
3. ประวัติของบุ คคลที ได้รับการเสนอชื อให้เข้า ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการ
บริ ษทั ทีตอ้ งออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกียวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ทีบริ ษทั เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
7. เอกสารและหลักฐานทีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม และ
ระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
8. ขั+นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561
10. แบบฟอร์มขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2561 แบบรู ปเล่ม
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
12. แผนทีสถานทีจดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั+งที 40
ในวันอังคารที 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ เลขที 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
ในการประชุมครั+งนี+ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ
เสนอชื อบุคคลเพือพิจารณาเลือกตั+งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั+งแต่วนั ที 1 - 30 ธันวาคม 2561 นั+น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั+งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ดังนั+นบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบวาระการประชุมเพือพิจารณา ดังนี+
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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 39 เมือ วันที 24 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
พร้อมทั+งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www. pg.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และ
ส่ งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ตามสิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึ+นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนีต้องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ได้
ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ทีได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ แล้วนั+น ได้จดั ทําขึ+นตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ตามสิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบ
การลงมติ : วาระนี+เป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทําขึ+นตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัว ไป ที ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว สรุ ปสาระสําคัญดังนี+
( หน่ วย : ล้ านบาท )
รายการ
จํานวน
สิ นทรัพย์รวม
1,670.40
หนี+สินรวม
185.17
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,485.23
รายได้รวม
897.17
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
96.06
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
1.00
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2561 ตามสิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
การลงมติ : วาระนีต้องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรี ยกชําระแล้ว 96 ล้าน
บาท และมีเงิ นสํารองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ งเท่ากับ 10% ของทุ นจดทะเบี ยน บริ ษทั ได้สํารองไว้
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
บริ ษทั มี นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ทั+งนี+ ข+ ึ นอยู่กบั ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในปี 2561 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 96.06 ล้านบาท มีกาํ ไรสะสมที
ยังไม่ได้จดั สรร 698.12 ล้านบาท รวมเป็ นกําไรสะสมทีจะนํามาจัดสรรทั+งสิ+ น 794.18 ล้านบาท บริ ษทั จึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ดังนี+
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
2. จํานวนหุน้
3. เงินปันผล
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั+งสิ+ น
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุ ทธิ

(ล้านบาท)
(ล้านหุน้ )
(บาท / หุน้ )
(ล้านบาท)
(%)

ปี 2561
96.06
96
0.25
24.00
24.99

ปี 2560
(15.52)
96
0.23
22.08
-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิการจัดสรรกําไร
และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี+ ทุนสํารองตามกฎหมายได้ต+ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต+ งั สํารองเพิมในปี นี+ และเสนอจ่ายเงิน
ปันผลประจําปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวน 96 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั+งสิ+ น 24 ล้านบาท โดย
จ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
ทั+งนี+ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ รับเงิ นปั นผลตามทีปรากฏรายชื อ ณ วันกําหนด
รายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันพุธที 8 พฤษภาคม 2562 (จะขึ+นเครื องหมาย XD
หรื อวันที ไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 7 - 8 พฤษภาคม 2562)
โดยกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันศุกร์ ที 17
พฤษภาคม 2562 ซึ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนีต้องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั+ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ งสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่ วนหนึ งในสาม (1/3) และกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งแล้วอาจได้รับเลือกตั+ง
ใหม่ได้ ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครั+งนี+ มีกรรมการบริ ษทั ทีตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน คือ
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(1)
(2)
(3)
(4)

รายชือกรรมการ
นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
นายชัยเลิศ
มนูญผล
นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
นายวิริทธิh พล
ชัยถาวรเสถียร

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร

ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั+งเป็ น
กรรมการบริ ษทั สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที 40 ประจําปี 2562 ในระหว่างวันที 1 – 30 ธันวาคม 2561
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ รายใดเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั+งเป็ นกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอ
แต่งตั+งเป็ นกรรมการ โดยการประชุ มคณะกรรมการสรรหาซึ งไม่รวมกรรมการที มีส่วนได้เสี ย คื อ นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ ที ครบวาระในครั+งนี+ และถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องประชุ มและงดออกเสี ยงในการ
พิจารณาบุคคลผูท้ ีจะคัดเลือกเป็ นกรรมการแทนตนเอง
ดังนั+นคณะกรรมการสรรหาจึ งได้ดาํ เนิ นการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั+งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ
กรรมการทีตอ้ งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) รวมทั+งมีภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส
รวมถึ งผลการปฏิ บ ัติ งานในฐานะกรรมการบริ ษ ทั และกรรมการชุ ด ย่ อ ยในช่ ว งปี ที ผ่ า นมา ตลอดจนการมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อ กํา หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอต่อที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาเลือกตั+งกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทั+ง 4
ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่นบั รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที ได้รับการเสนอชื อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตาม
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริ ษทั แล้ว เห็นว่าบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้าดํารง
ตํา แหน่ งกรรมการดังกล่ า วมี คุณ สมบัติที เ หมาะสมกับ การประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ทั มี ป ระสบการณ์ และมี
ความสามารถที เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั+งบุ คคลที ได้รับการเสนอชื อให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั
สามารถให้ ค วามเห็ น ได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที เ กี ย วข้อ ง จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็ นสมควรเสนอต่ อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพือพิ จารณาเลื อกตั+งกรรมการที ครบ
กํา หนดออกตามวาระในคราวประชุ มนี+ ท+ ัง 4 ท่ า นเดิ ม คื อ นางสมพร ติ ยะวิ บูลย์ศิ ริ นายชัย เลิ ศ มนู ญ ผล
นางนุ ชนาถ ธรรมมโนมัย และนายวิริทธิh พล ชัยถาวรเสถี ยร กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอี ก
วาระหนึง
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ทั+งนี+คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึ งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดย
ได้ด าํ รงตํา แหน่ งกรรมการมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ)ยังคงมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตาม
ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทั+งเป็ นกรรมการที
ได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชียวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั+งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง จึ ง
เห็นสมควรเสนอต่อที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเลือกตั+ง นางนุ ชนาถ ธรรมมโนมัย เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอี ก
วาระหนึง
สํา หรั บ ประวัติ แ ละความเชี ย วชาญของบุ ค คลที ไ ด้รั บการเสนอชื อ ระยะเวลาที เ คยดํา รงตํา แหน่ งเป็ น
กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปี ทีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ น้ ข้อมูล
การดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั / กิจการอืนๆ รวมทั+งข้อมูลความสัมพันธ์
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชือ ปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 3
และบริ ษทั ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ไว้เข้มกว่า ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนรายละเอียดเพือการพิจารณา ตามสิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 4
การลงมติ : วาระนีต้องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิ ให้บริ ษทั จ่ายเงิ นหรื อทรั พย์สินอืนใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิh และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติวิสัยในฐานะที
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั+งนี+ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ซึ งในปี 2561 ที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6
ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั นําไปจัดสรรต่อไป
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าเบี+ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2561 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

449,000
850,000
1,299,000

593,000
850,000
1,443,000

ทั+งนี+ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย บริ ษทั ได้รายงานสรุ ปจํานวนเงิน
ทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบ 56-1

-6 -

สําหรับปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการเฉพาะเรื อง วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 6 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื อง ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ตลอดจนข้อมูลเปรี ยบเที ยบกับ
ระดับทีปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนดังนี+
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี (กรรมการบริ ษทั ทุกคน)
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(2) ค่าเบี+ยประชุม (เฉพาะกรรมการทีเข้าร่ วมประชุม)
1. คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
- กรรมการบริ หารความเสี ยง
6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ปี 2562

ปี 2561

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

12,000 บาท / ครั+ง
9,000 บาท / ครั+ง

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

12,000 บาท / ครั+ง
9,000 บาท / ครั+ง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครั+ง
8,000 บาท / ครั+ง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครั+ง
8,000 บาท / ครั+ง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครั+ง
8,000 บาท / ครั+ง

10,000 บาท / ครั+ง
10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครั+ง
8,000 บาท / ครัง
(3) สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั+งขึ+นนั+น กําหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบ
(4) ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ อนื ๆ - ไม่ มี –
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือกําหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ประจําปี 2562 วงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลัน กรองถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ทั+งนี+ ตั+งแต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่ายต้อง
ไม่เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
การลงมติ : วาระนี+ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั+งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน+ นั ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั+งทุกปี ผูส้ อบบัญชี ซ ึ ง
ออกไปนั+นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2561 ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้แต่งตั+ง นายชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ และ/ หรื อ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ และ/ หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม และ/ หรื อ นางสาวสุ มนา
พันธ์พงษ์สานนท์ แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและเสนอให้แต่งตั+ง
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตั+งแต่ปี 2558)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
4. นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2562 ของบริ ษทั เนื องจากเป็ นผูม้ ี
ความเชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัว ไป มีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั+งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 ดังนี+
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ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอืน ๆ

ปี 2562 (บาท)
450,000
750,000
-ไม่ มี1,200,000

รวมทังสิน

ปี 2561 (บาท)
450,000
700,000
-ไม่มี1,150,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นชอบตามที คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั+ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/
หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ นางสาวสุ มนา พั น ธ์ พ ง ษ์
สานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ในปี 2562 เนืองจากมีความเชียวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัว ไป มีความเป็ นอิสระ และ
มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชี พบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั+งมีการปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งมีอาํ นาจตรวจสอบ
และลงนามในงบการเงินของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามทีเสนอ
นอกจากนี+ ยงั ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบียนอืนใน
ระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม
ทั+งนี+ผสู ้ อบบัญชี ตามรายชื อทีเสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีท+ งั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
การลงมติ : วาระนีต้องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุ ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานทีประชุม ตั+งแต่เวลา 07.00 น.
ทั+งนี+ คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายทีจะให้ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี ยวกับ
การดําเนิ นกิ จการ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคําถามที เกี ยวข้องกับวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสามารถส่ งคําถามมายังบริ ษทั ได้ ดังนี+
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1. ผูถ้ ือหุน้ ส่ งคําถามทีประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี ) และข้อมูลของผูถ้ ือหุน้
(ชือ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร และ E-Mail ) ทีสามารถติดต่อได้
2. ช่องทางทีบริ ษทั เปิ ดรับคําถาม : เว็บไซต์ www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th /
โทรสาร : 0-2294-5159 หรื อ ไปรษณี ยล์ งทะเบียน ส่ งไปยัง นางสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั (เลขานุการบริ ษทั )
3. ช่วงเวลาการเปิ ดรับคําถาม : ภายในวันศุกร์ที 19 เมษายน 2562
4. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมคําถาม และส่ งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาตามลําดับ
การตอบคําถามกรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะพิจารณาตอบคําถามที
ได้รับจากผูถ้ ือหุน้ โดยตอบในวันทีประชุมผูถ้ ือหุน้
อนึ ง เพือความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั+งนี+ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะที แนบมาพร้อมนี+ หรื อสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.pg.co.th
ซึ งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั+งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท+ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ งแบบใด
ก็ได้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั+นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึ งแบบใดเท่านั+น
และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบที บริ ษทั เสนอชื อให้เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตามสิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 5
บริ ษทั ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวัน
ประชุม เพือความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดําเนินการลงทะเบียน
ด้ว ยระบบ Barcode ดังนั+นเพื อความสะดวกในการลงทะเบี ย น ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะที จะเข้าร่ ว ม
ประชุมโปรดนําหนังสื อเชิญประชุ ม(แบบฟอร์ มลงทะเบียนทีมี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวันประชุมและลง
นามเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
โดยคําสัง คณะกรรมการบริ ษทั

(นางสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษทั
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