
 

 

ที� ทห.031/2563                                                          

4 สิงหาคม  2563 

เรื�อง  แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั( งที�  41 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ครั( งที�  41 ในวนัองัคารที�               
4 สิงหาคม 2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึงเวลา  9.45 น. ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปนี(  

 1.  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั( งที� 40 เมื�อวนัองัคารที� 23 เมษายน 2562 
  โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองเป็นเอกฉนัท ์ดงันี(  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,877,104 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

         ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2562 

 3. อนุมติังบการเงิน สิ(นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ� งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
  โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ดงันี(    

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

  ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.  อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เพิ�มเติมอีก และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตาม
มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที� 3/2563 เมื�อวนัพุธที� 8  เมษายน  2563 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 19,200,000.00   บาท          
โดยจ่ายจากกาํไรสะสมที�บริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30 และไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลดงักล่าวแลว้เมื�อวนัพฤหสับดีที� 7 พฤษภาคม 2563  
            โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงันี(   

 

 



 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

  ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  5. อนุมติัเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ�ง  กรรมการเดิมทั(ง 4 ท่าน ดว้ยมติ ดงันี(  

1. นายขจรศกัดิG    วนัรัตนเ์ศรษฐ กรรมการอิสระ   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

2.  นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,894 10 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 - - 

 4. นางธีรดา   อาํพนัวงษ ์ กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร    

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

ดงันั(น คณะกรรมการของบริษทัปี 2563  มีจาํนวน 12  ท่าน  คือ 
1.  นายบุญเกียรติ โชควฒันา 2.  นายชยัเลิศ  มนูญผล  
3.  นายวิริทธิG พล ชยัถาวรเสถียร          4.  นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม 
5.  นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ 6.  นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์
7.  นายเจริญ   เจริญวฒันาสุขสม 8.  นายขจรศกัดิG  วนัรัตนเ์ศรษฐ 
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต 10. นายสนัติ  บางออ้   
11. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั 12.  นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา 



 

 

     6.  อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี  2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6  ลา้นบาท โดย
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  และให้มีผล
ตั(งแต่วนัที�ที�ประชุมอนุมติัจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น 
         รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน - ค่าเบี(ยประชุม ดงันี(  
 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี  สาํหรับกรรมการบริษทัทุกท่าน  
                  โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
                   และเบี(ยประชุมคณะกรรมการบริษทั (เฉพาะกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม) 
  -  ประธานกรรมการบริษทั         12,000  บาท 
  -  กรรมการบริษทั                        9,000  บาท   
 2. เบี(ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   (เฉพาะกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม) 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ    12,000  บาท 
  - กรรมการตรวจสอบ                    9,000  บาท   
 3. เบี(ยประชุมคณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    ( เฉพาะกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม) 
             -  ประธาน                10,000  บาท 
             -  กรรมการ                                       8,000  บาท   
 4. เบี(ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นที�คณะกรรมการบริษทัแต่งตั(งขึ(น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบ 
 5. ค่าตอบแทนอื�น ๆ       - ไม่มี - 
     ทั(งนี( ค่าตอบแทนโดยรวมตอ้งไม่เกินวงเงินที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
   โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ ดงันี(   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

  ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7. อนุมติัแต่งตั(งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบประจาํปี 2563 ดงันี(  
  ชื�อ             เลขที�ใบรับอนุญาต  บริษทั      

1. นายชยพล         ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. นางกิ�งกาญจน ์  อศัวรังสฤษฎ ์  4496 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
3. นางสาวรสพร เดชอาคม  5659 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 4.  นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ 5872 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 5.  นางสาวเกิดศิริ   กาญจนประกาศิต       6014            บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 



 

 

        -  อนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563  เป็นเงินจาํนวน  1,260,000.- บาท      
        -  ค่าบริการอื�น  - ไม่มี - 

โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ดงันี(   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนคะแนนเสียง 72,915,904 - - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

  ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
              นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม 

     --------------------------------------------- 
             (นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม) 
                          กรรมการ 


