ที ทห. 010/2564
5 เมษายน 2564
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 42
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ น้
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41 เมือวันอังคารที สิ งหาคม 2563
. รายงานประจําปี 2563 และงบการเงินประจําปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ซึงอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม (แบบแจ้ งการประชุมทีมี Barcode โปรดนํามาแสดงในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น)
3. ประวัติข องบุค คลที ได้รับการเสนอชื อให้เข้า ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการ
บริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ
4. นิ ยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกียวกับกรรมการอิสระ ทีบริ ษทั เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
7. เอกสารและหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม และ
ระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
8. ขันตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
10. แผนทีสถานทีจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 42
ในวันอังคารที 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ เลขที
ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
ในการประชุมครังนี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ
เสนอชื อบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1 - 30 ธันวาคม 2563 นัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคลเพือรับการพิ จารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ดังนันบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบวาระการประชุมเพือพิจารณา ดังนี
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วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41 เมือวันที สิ งหาคม 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
พร้อมทังเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www. pg.co.th ภายใน วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
ส่ งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึนโดยถูกต้อง สมควรเสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัตดิ ้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ได้
ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ทีได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน ได้จดั ทําขึนตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบ
การลงมติ : วาระนีเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ้น
วาระที พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงิ นดังกล่า ว จัดทําขึ นโดยถู กต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว สรุ ปสาระสําคัญดังนี
( หน่ วย : ล้ านบาท )
รายการ
จํานวน
สิ นทรัพย์รวม
, .
หนีสิ นรวม
.
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
, .
รายได้รวม
.
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
( . )
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
(. )
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2563 ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
การลงมติ : วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัตดิ ้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรี ยกชําระแล้ว 96 ล้าน
บาท และมีเงินสํารองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ งเท่ากับ 10% ของทุ นจดทะเบียน บริ ษทั ได้สํารองไว้
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
บริ ษ ทั มี นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลในอัตราไม่เ กิ นร้ อยละ ของกําไรสุ ทธิ ทังนี ขึ นอยู่กบั ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในปี
บริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุ ทธิ 44.07 ล้าน
บาท กําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร 753.99 ล้านบาท รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังสิ น 736.48 ล้านบาท
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
. จํานวนหุน้
3. เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลงวดสุดท้าย
. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ น

ปี
(ล้านบาท)
(ล้านหุ น้ )

(44.07)
96

(บาท/หุน้ )
(บาท/หุน้ )
(ล้านบาท)

0.10
9.60

ปี 2562
3.02

0.20
19.20

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพืออนุมตั ิการจัดสรรกําไร
และการจ่ายเงินปันผล ดังนี ทุนสํารองตามกฎหมายได้ตงไว้
ั ครบแล้ว จึงไม่ตงสํ
ั ารองเพิมในปี นี และเสนอจ่ายเงิ น
ปั นผลประจําปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท จํานวน 96 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 9.60 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
ทังนี การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชื อ ณ วันกําหนด
รายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date)ทีมีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันพุธที พฤษภาคม 2564 (จะขึนเครื องหมาย XD
หรื อวันทีไม่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที 11 - 12 พฤษภาคม 2564) โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที 25
พฤษภาคม 2564 ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึงสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม ( ) ส่ วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจํา นวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม (1/3) และกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง
ใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังนี มีกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ จํานวน ท่าน คือ
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รายชื อกรรมการ
( ) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการกําหนดค่ า ตอบแทน /
ประธานกรรมการสรรหา
( ) พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
(3) นายสันติ
บางอ้อ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
( ) นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กรรมการบริ ษทั
ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลเพือรั บการพิ จารณาเลื อกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 ประจําปี 2564 ในระหว่างวันที 1 – 30 ธันวาคม 2563
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ รายใดเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอ
แต่งตังเป็ นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ งไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย คือ นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา ทีครบวาระในครังนีและถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสี ยงในการพิจารณา
บุคคลผูท้ ีจะคัดเลือกเป็ นกรรมการแทนตนเอง
ดังนันคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดาํ เนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ประกอบกับ คุ ณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข อง
กรรมการทีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) รวมทังมีภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส
รวมถึ งผลการปฏิ บ ัติ งานในฐานะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุ ด ย่อ ยในช่ วงปี ที ผ่ า นมา ตลอดจนการมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือพิ จารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 4
ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่นบั รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลโดยผ่ านกระบวนการกลันกรอง
ตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริ ษัทแล้ ว เห็นว่าบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดังกล่าวมี คุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั มี ป ระสบการณ์ และมี ค วามสามารถที เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทังบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อให้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท สามารถให้ ความเห็นได้
อย่ างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีเกียวข้ อง จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาเสนอ
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โดยเห็ นสมควรเสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพือพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในคราว
ประชุมนีทัง 4 ท่านเดิม คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต นายสันติ บางอ้อ และ
นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง
ทังนี คณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้วว่า พลเอกโกญจนาท จุ ณ ณะภาต และนายสั น ติ บางอ้อ ซึ งมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดยได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ มาเป็ นระยะเวลามากกว่า ปี (มากกว่า 3 วาระ) เมือ
รวมระยะเวลาที จะดํารงตําแหน่ งจนครบวาระที เสนอในครังนี เป็ นจํานวน ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทังเป็ นกรรมการที
ได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชียวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง จึ ง
เห็นสมควรเสนอต่อที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเลือกตัง พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ เป็ น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
สําหรับ ประวัติและความเชี ยวชาญของบุ ค คลที ได้รับการเสนอชื อ ระยะเวลาที เคยดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ ข้อมูลการเข้า ร่ วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุ ดย่อยในรอบปี ทีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ น้ ข้อมูล
การดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั / กิจการอืนๆ รวมทังข้อมูลความสัมพันธ์
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชือ ปรากฎตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที
และบริ ษทั ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ไว้เข้มกว่า ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนรายละเอียดเพือการพิจารณา ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 4
การลงมติ : วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัตดิ ้ วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิ ให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรั พย์สินอืนใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติวิสัยในฐานะที
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทังนีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ซึ งในปี 2563 ที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ
ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั นําไปจัดสรรต่อไป
ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2563 (บาท)

ค่าเบียประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

1,272,000
400,000
1,672,000

ปี

(บาท)
765,000
990,000
1,755,000

ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย บริ ษทั ได้รายงานสรุ ปจํานวนเงิน
ทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบ -
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สําหรั บปี 2564 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่า ตอบแทนสําหรั บกรรมการบริ ษ ทั และ
กรรมการเฉพาะเรื อง วงเงิ นรวมไม่เกินปี ละ 6 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื อง ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ตลอดจนข้อมูลเปรี ยบเที ยบกับ
ระดับทีปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนดังนี
( ) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี (กรรมการบริ ษทั ทุกคน)
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(2) ค่าเบียประชุม (เฉพาะกรรมการทีเข้าร่ วมประชุม)
ปี

ปี

1. คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษทั

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

3. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

4. คณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
- กรรมการบริ หารความเสี ยง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

,
,

บาท / ครัง
บาท / ครัง

(3) สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังขึนนัน กําหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบ
( ) ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อืน ๆ - ไม่ มี –
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพือกําหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ประจําปี 2564 วงเงิ นรวมไม่เกินปี ละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลันกรองถึงความเหมาะสมกับการทํา หน้าที และความรั บผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ทังนี ตังแต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่ายต้อง
ไม่เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีนนให้
ั ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตังทุกปี ผูส้ อบบัญชีซึง
ออกไปนันจะถูกเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2564 ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้แต่งตัง นายชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ และ/ หรื อ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ และ/ หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม และ/ หรื อ นางสาวสุ มนา
พันธ์พงษ์สานนท์ และ/ หรื อ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิ ต แห่ ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั
สําหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและเสนอให้แต่งตัง
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 6 ปี ตังแต่ปี 2558)
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
4. นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 ของบริ ษทั เนืองจากเป็ นผูม้ ีความ
เชี ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที ยอมรับโดยทัวไป มี ค วามเป็ นอิ สระ และมีคุณสมบัติค รบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็ นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงิ น
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 ดังนี
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ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอืน ๆ
รวมทังสิ น

ปี 2564 (บาท)
450,000
810,000
-ไม่มี1,260,000

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับ
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 และ/หรื อ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขทะเบี ยน 6014 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2563 เนืองจากมี
ความเชี ยวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที ยอมรั บ โดยทัวไป มี ค วามเป็ นอิ ส ระ และมี คุ ณ สมบัติ ต าม
ข้อ บังคับ ของบริ ษ ทั สภาวิช าชี พบัญ ชี และสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์
รวมทังมีการปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ งมีอาํ นาจตรวจสอบและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามทีเสนอ
นอกจากนี ยังได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบียนอืนใน
ระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม
ทังนีผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อทีเสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีทงบริ
ั ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานทีประชุม ตังแต่เวลา 07.00 น.
ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายทีจะให้ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็ นเกี ยวกับ
การดําเนิ นกิ จการ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้ นส่ งคําถามทีเกียวข้ องกับวาระการประชุ มผู้ถือหุ้ นถึงคณะกรรมการ
บริษทั ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคําถามมายังบริ ษทั ได้ ดังนี
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 ส่งไปยัง นางสุ วมิ ล เจริ ญศรี ชยั (เลขานุการบริ ษทั )
3. ช่วงเวลาการเปิ ดรับคําถาม : ภายในวันศุกร์ที 23 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมคําถาม และส่งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาตามลําดับ
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การตอบคําถามกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะพิจารณาตอบคําถามที
ได้รับจากผูถ้ ือหุน้ โดยตอบในวันทีประชุมผูถ้ ือหุน้
อนึ ง เพือความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะที แนบมาพร้อมนี หรื อสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.pg.co.th
ซึงมีให้เลือก แบบ
- ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ทงแบบ
ั
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้
- สําหรับผูถ้ ือหุ น้ นอกจากนันจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึ งแบบใด
เท่านัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที
บริ ษทั ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย วันทําการ ก่อนวัน
ประชุม เพือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดําเนินการลงทะเบียน
ด้ว ยระบบ Barcode ดังนันเพื อความสะดวกในการลงทะเบี ยน ท่า นผูถ้ ือ หุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะที จะเข้าร่ วม
ประชุมโปรดนําหนังสื อเชิญประชุม(แบบแจ้ งการประชุมทีมี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวันประชุมและลงนาม
เพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
โดยคําสังคณะกรรมการบริ ษทั

(นางสุ วมิ ล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษทั
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