ที่ ทห. 026/2563
13 กรกฎาคม 2563
หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 41
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 40 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
2. รายงานประจําปี 2562 และงบการเงินประจําปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ซึ่งอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม (แบบแจ้ งการประชุ มที่มี Barcode โปรดนํามาแสดงในวันประชุ ม
สามัญผู้ถอื หุ้น)
3. ประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการ
บริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
7. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม และ
ระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562
10. แบบฟอร์มขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2562 แบบรู ปเล่ม
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
12. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 41
ในวันอังคารที่ 4 สิ งหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ
เลขที่ 257 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรื อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www. pg.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และ
ส่ งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ได้
ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแล้วนั้น ได้จดั ทําขึ้นตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
การลงมติ : วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ที่ผ่านการตรวจสอบและ
รั บรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว สรุ ปสาระสําคัญดังนี้
( หน่ วย : ล้ านบาท )
รายการ
จํานวน
สิ นทรัพย์รวม
1,650.32
หนี้สินรวม
181.82
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,468.50
รายได้รวม
748.68
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
3.02
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
0.03
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2562 ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและการงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพิม่ เติม และรับทราบการ
จ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรี ยกชําระแล้ว 96 ล้าน
บาท และมีเงินสํารองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ได้สํารองไว้
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
บริ ษทั มี นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 3.02 ล้านบาท มีกาํ ไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้จดั สรร 770.18 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีมติ
อนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นกับผูถ้ ื อหุ ้นจากการเลื่ อนประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นออกไปโดยไม่มี
กําหนด จากเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ซึ่ งจ่ายในอัตราหุ น้ ละ 0.20 บาท เป็ นจํานวนเงิน 19.20 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่บริ ษทั ได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และได้จ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562
เพิ่มเติมอีก
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2562
ปี 2561
1. กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
(ล้านบาท)
3.02
96.06
2. จํานวนหุน้
(ล้านหุน้ )
96
96
3. เงินปันผล
(บาท / หุน้ )
0.20
0.25
เงินปันผลระหว่างกาล
(บาท / หุน้ )
0.20
เงินปันผลงวดสุ ดท้าย
(บาท / หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น
(ล้านบาท)
19.20
24.00
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุ ทธิ ( % )
636.60
24.99
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกําไร
ดังนี้ ทุนสํารองตามกฎหมายได้สํารองไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สํารองเพิ่มในปี นี้ และการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ในอัตราหุ ้นละ 0.20
บาท ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 เพิม่ เติมอีก
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่ งสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

รายชื่อกรรมการ
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ์
นางสุ นนั ท์ นิยมในธรรม
นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
นางธีรดา
อําพันวงษ์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน /กรรมการสรรหา
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 41 ประจําปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ โดยการประชุ มคณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย คือ นางช่ อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา ที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสี ยงในการ
พิจารณาบุคคลผูท้ ี่จะคัดเลือกเป็ นกรรมการแทนตนเอง
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดาํ เนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริ ษทั โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่ อ การดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ประกอบกับ คุ ณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข อง
กรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส
รวมถึ ง ผลการปฏิ บ ัติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษ ทั และกรรมการชุ ด ย่อ ยในช่ ว งปี ที่ ผ่า 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 เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4
ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่นบั รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลโดยผ่ านกระบวนการกลัน่ กรอง
ตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดังกล่ าวมี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั มี ประสบการณ์ และมี ความสามารถที่ เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ ความเห็นได้
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อย่ างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง จึ งมี มติเห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้
ทั้ง 4 ท่านเดิม คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ์ นางสุ นนั ท์ นิ ยมในธรรม นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ
นางธีรดา อําพันวงษ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
โดยได้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) เมื่ อรวมระยะเวลาที่จะดํารง
ตําแหน่ งจนครบวาระที่ เสนอในครั้ งนี้ เป็ นจํานวน 18 ปี ยังคงมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดคุ ณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งเป็ นกรรมการที่ได้นาํ ประสบการณ์
ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้ง นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สําหรั บประวัติและความเชี่ ยวชาญของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อ ระยะเวลาที่ เคยดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ ้น ข้อมูล
การดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ปรากฎตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 3
และบริ ษทั ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ไว้เข้มกว่า ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 4
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ซึ่ งในปี 2562 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกิ นปี ละ 6
ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั นําไปจัดสรรต่อไป
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2562 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

934,000
990,000
1,924,000

449,000
850,000
1,299,000

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย บริ ษทั ได้รายงานสรุ ปจํานวนเงิน
ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
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สําหรั บปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการเฉพาะเรื่ อง วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 6 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ตลอดจนข้อมูลเปรี ยบเทียบกับ
ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี (กรรมการบริ ษทั ทุกคน)
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม)
ปี 2563

ปี 2562

1. คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษทั

12,000 บาท / ครั้ง
9,000 บาท / ครั้ง

12,000 บาท / ครั้ง
9,000 บาท / ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

12,000 บาท / ครั้ง
9,000 บาท / ครั้ง

12,000 บาท / ครั้ง
9,000 บาท / ครั้ง

3. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

4. คณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง

(3) สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กําหนดให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
(4) ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ - ไม่ มี –
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อกําหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ประจําปี 2563 วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลัน่ กรองถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื่ อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้อง
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ ง
ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ และ/ หรื อ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ และ/ หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม และ/ หรื อ นางสาวสุ มนา
พันธ์พงษ์สานนท์ แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สําหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและเสนอให้แต่งตั้ง
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
2. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
4. นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 ของบริ ษทั เนื่ องจากเป็นผูม้ ีความ
เชี่ ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไป มี ความเป็ นอิ สระ และมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 ดังนี้
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ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2563 (บาท)
450,000
810,000
-ไม่มี1,260,000

ปี 2562 (บาท)
450,000
750,000
-ไม่มี1,200,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ นางกิ่งกาญจน์ 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 อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรื อ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6014 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2563 เนื่ องจากมี
ความเชี่ ยวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไป มี ความเป็ นอิ สระ และมี คุณสมบัติตาม
ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั สภาวิ ชาชี พ บัญชี และสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
รวมทั้งมีการปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอาํ นาจตรวจสอบและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่เสนอ
นอกจากนี้ ยงั ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีท้ งั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุ ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสามารถส่ งคําถามมายังบริ ษทั ได้ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ส่ งคําถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี ) และข้อมูลของผูถ้ ือหุน้
(ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร และ E-Mail ) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริ 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 )
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3. ช่วงเวลาการเปิ ดรับคําถาม : ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
4. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมคําถาม และส่ งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาตามลําดับ
การตอบคําถามกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะพิจารณาตอบคําถามที่
ได้รับจากผูถ้ ือหุน้ โดยตอบในวันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนึ่ ง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้ ื อหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี้ หรื อสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.pg.co.th
ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ
- ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
- สําหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 5
บริ ษทั ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ ก่อนวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดําเนินการลงทะเบียน
ด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบี ยน ท่ านผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะที่ จะเข้าร่ ว ม
ประชุมโปรดนําหนังสื อเชิญประชุ ม(แบบแจ้ งการประชุ มที่มี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวันประชุมและลงนาม
เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
โดยคําสัง่ คณะกรรมการบริ ษทั

(นางสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษทั
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