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ท่ี ทห. 026/2563 

 13  กรกฎาคม  2563 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่41 
 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 40  เม่ือวนัองัคารท่ี 23  เมษายน 2562 

2. รายงานประจาํปี 2562 และงบการเงินประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
     ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม (แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode โปรดนํามาแสดงในวนัประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้น) 
3. ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการ

บริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ 
4. นิยาม  “กรรมการอิสระ”  
5. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ ท่ีบริษทัเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม และ 

ระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
9. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2562 
10. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2562 แบบรูปเล่ม 
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

              ดว้ยคณะกรรมการบริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั  (มหาชน)  มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 41  
ในวนัองัคารที ่4 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั  ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
             ในการประชุมคร้ังน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั   ดงันั้นบริษทัไดก้าํหนดระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา ดงัน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่40  เมื่อวนัที ่23  เมษายน 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าว และส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www. pg.co.th ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ
ส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่1     
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้ง สมควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพ่ือรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจําปี 2562         
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ได้
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้นั้น ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื่อรับทราบ 
การลงมต ิ: วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ  จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส้ินสุด  ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดงักล่าว จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ท่ีผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัแลว้   สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 
         ( หน่วย : ล้านบาท ) 

รายการ จํานวน 

สินทรัพยร์วม 1,650.32 
หน้ีสินรวม 181.82 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,468.50 
รายไดร้วม 748.68 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 3.02 
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.03 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2562   ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื่อพิจารณาอนุมติั 
การลงมติ  : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและการงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 เพิม่เตมิ และรับทราบการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  : ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 96 ลา้นบาทและทุนเรียกชาํระแลว้ 96  ลา้น
บาท  และมีเงินสํารองตามกฎหมาย  9.60  ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน บริษทัไดส้ํารองไว้
ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้   
                  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั  ในปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 3.02 ลา้นบาท  มีกาํไรสะสมท่ียงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 770.18 ลา้นบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 มีมติ
อนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 แทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจาํปี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นออกไปโดยไม่มี
กาํหนด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  ซ่ึงจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงิน 19.20 ลา้น
บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีบริษทัไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30  และไดจ่้ายเงินปันผล
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563   และคณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 
เพิ่มเติมอีก  
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล           

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี2561 

1. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 3.02 96.06 
2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 96 96 
3. เงินปันผล (บาท / หุน้) 0.20 0.25 

เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท / หุน้) 0.20 - 
เงินปันผลงวดสุดทา้ย (บาท / หุน้) - - 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 19.20 24.00 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ ( % ) 636.60 24.99 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่ออนุมติัการจดัสรรกาํไร 
ดงัน้ี ทุนสํารองตามกฎหมายไดส้ํารองไวค้รบแลว้  จึงไม่ตั้งสํารองเพิ่มในปีน้ี และการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัราหุ้นละ 0.20 
บาท  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 21 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็
ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน  คือ 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
(1) นายขจรศกัด์ิ วนัรัตนเศรษฐ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
(3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน /กรรมการสรรหา 
(4) นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

            ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 41 ประจาํปี 2563 ในระหว่างวนัท่ี 1 – 30  ธนัวาคม 2562  
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  คือ นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยธุยา  ท่ีครบวาระในคร้ังน้ีและถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดอ้อกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียงในการ
พิจารณาบุคคลผูท่ี้จะคดัเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง  

ดงันั้นคณะกรรมการสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล  ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั  ประกอบกับคุณสมบติั  ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหมี้ความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั  โดยใชก้ารวิเคราะห์ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผูน้าํ   มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส  
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีท่ีผ่านมา  ตลอดจนการมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   จึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 
ท่านเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง    
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่นบัรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง
ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว  เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  มีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์กบับริษทั รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอสิระของบริษัท  สามารถให้ความเห็นได้
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อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในคราวประชุมน้ี
ทั้ง 4  ท่านเดิม  คือ นายขจรศกัด์ิ วนัรัตนเศรษฐ ์  นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม  นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา  และ 
นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา  ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ
โดยได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรง
ตาํแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี เป็นจาํนวน 18 ปี ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดคุณสมบติั
กรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีไดน้าํประสบการณ์ 
ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์และการดาํเนินงานของ
บริษทั  รวมทั้งสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้ง นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา  เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 สําหรับประวติัและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุ้น ขอ้มูล
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั / กิจการอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลความสมัพนัธ์
ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ   ปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่3 
            และบริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัไวเ้ขม้กว่า ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่4 
การลงมติ  : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่
กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธ์ิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ี
เป็นกรรมการของบริษทั ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทั    

ซ่ึงในปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 
ลา้นบาท  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทันาํไปจดัสรรต่อไป                

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 934,000 449,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ 990,000 850,000 

รวม 1,924,000 1,299,000 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย บริษทัไดร้ายงานสรุปจาํนวนเงิน
ท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 
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สําหรับปี 2563 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัและ
กรรมการเฉพาะเร่ือง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ลา้นบาท  โดยหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลเปรียบเทียบกบั
ระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  จึงขอเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

(1)   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี (กรรมการบริษทัทุกคน)  
      โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
(2)   ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ปี 2563 ปี 2562 

1. คณะกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริษทั  

 
12,000 บาท / คร้ัง 

9,000 บาท / คร้ัง 

 
12,000 บาท / คร้ัง 
 9,000 บาท / คร้ัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
  12,000 บาท / คร้ัง 

9,000 บาท / คร้ัง 

 
12,000 บาท / คร้ัง 
 9,000 บาท / คร้ัง 

3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 
10,000 บาท / คร้ัง 

8,000 บาท / คร้ัง 

 
10,000 บาท / คร้ัง 
 8,000 บาท / คร้ัง 

4. คณะกรรมการสรรหา 
- ประธานกรรมการสรรหา 
- กรรมการสรรหา 

 
10,000 บาท / คร้ัง 

8,000 บาท / คร้ัง 

 
10,000 บาท / คร้ัง 
 8,000 บาท / คร้ัง 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
10,000 บาท / คร้ัง 

8,000 บาท / คร้ัง 

 
10,000 บาท / คร้ัง 
 8,000 บาท / คร้ัง 

6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 
10,000 บาท / คร้ัง 

8,000 บาท / คร้ัง 

 
10,000 บาท / คร้ัง 
 8,000 บาท / คร้ัง 

 

(3) สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น กาํหนดใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ 

(4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ   - ไม่มี – 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อกาํหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษทัประจาํปี 2563  วงเงินรวมไม่เกินปีละ  6  ลา้นบาท  ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมกบัการทาํหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเร่ือง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทั  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง  โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้ง
ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49 และขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง 
หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึง
ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ ในปี 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้ง นายชยพล  ศุภเศรษฐ
นนท ์  และ/ หรือ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์และ/ หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม   และ/ หรือ นางสาวสุมนา  
พนัธ์พงษส์านนท ์ แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั    

สาํหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอใหแ้ต่งตั้ง 
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558) 
2. นางก่ิงกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความ
เช่ียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงิน
ค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 ดงัน้ี  
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ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงิน   ไตรมาส 1,2,3 รวม 450,000 450,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงิน   ประจาํปี 810,000 750,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 

รวมทั้งส้ิน 1,260,000 1,200,000 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือ นางก่ิงกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  และ/
หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  และ/หรือ  นางสาวสุมนา  พัน ธ์ พ ง ษ์
สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  และ/หรือ  นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6014 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2563   เน่ืองจากมี
ความเช่ียวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวิชาชีพบญัชี และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
รวมทั้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและลงนาม
ในงบการเงินของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงินค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ  

นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนัแลว้มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม   

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั และบริษทัไม่มีทั้งบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
การลงมติ  : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุ้น

สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบั

การดาํเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมการ
บริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยสามารถส่งคาํถามมายงับริษทัได ้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีประสงคจ์ะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถา้มี ) และขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 
 (ช่ือ – สกลุ    เบอร์โทรศพัท ์,โทรสาร   และ E-Mail ) ท่ีสามารถติดต่อได ้

2. ช่องทางท่ีบริษทัเปิดรับคาํถาม  :  เวบ็ไซต ์www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th /  
โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยงั นางสุวิมล  เจริญศรีชยั (เลขานุการบริษทั) 
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3. ช่วงเวลาการเปิดรับคาํถาม : ภายในวนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
4. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั 

การตอบคาํถามกรณีท่ีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะพิจารณาตอบคาํถามท่ี
ไดรั้บจากผูถื้อหุน้ โดยตอบในวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

อน่ึง เพ่ือความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบให้
บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี หรือสามารถ  Download ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษทั  http://www.pg.co.th    
ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ  

-  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (C u s t o d i a n) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดกไ็ด ้   

-  สาํหรับผูถื้อหุน้นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหน่ึงแบบใด
เท่านั้น  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้
ถือหุน้  สามารถดูขอ้มูลไดต้ามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่5  

  บริษทัขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการ ก่อนวนั
ประชุม   เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้  และบริษทัจะดาํเนินการลงทะเบียน
ด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะเขา้ร่วม
ประชุมโปรดนําหนังสือเชิญประชุม(แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวนัประชุมและลงนาม
เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

                    โดยคาํสัง่คณะกรรมการบริษทั 
 

                                                                                     (นางสุวิมล  เจริญศรีชยั) 
                                                                           เลขานุการบริษทั 
 


