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ที ทห. 010/2564 

 5 เมษายน  2564 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 42 

 

เรือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 41  เมือวนัองัคารที   สิงหาคม 2563 

. รายงานประจาํปี 2563 และงบการเงินประจาํปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

     ซึงอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม (แบบแจ้งการประชุมทีมี Barcode โปรดนํามาแสดงในวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น) 

3. ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการ

บริษทัทีตอ้งออกตามวาระ 

4. นิยาม  “กรรมการอิสระ”  

5. ขอ้มูลเกียวกบักรรมการอิสระ ทีบริษทัเสนอชือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

6. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

7. เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม และ 

ระเบียบปฏิบติัในการประชุม 

8. ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

10. แผนทีสถานทีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

              ดว้ยคณะกรรมการบริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั  (มหาชน)  มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 42  

ในวันอังคารที 27 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องเจ้าพระยา    โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที                        

ถนนพระราม   แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ   

             ในการประชุมครังนีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ตงัแต่วนัที 1 - 30 ธนัวาคม 2563 นนั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ

หุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษทั   ดงันนับริษทัไดก้าํหนดระเบียบวาระการประชุมเพอืพิจารณา ดงันี 
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วาระที  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41  เมือวนัที  สิงหาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

พร้อมทงัเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www. pg.co.th ภายใน  วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ

ส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ตามสิงทีส่งมาด้วยลาํดบัท ี1     

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกขึนโดยถูกตอ้ง สมควรเสนอที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพอืรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2563         

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ได้

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ทีไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้นนั ไดจ้ดัทาํขึนตาม

ขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  ตามสิงทีส่งมาด้วยลาํดบัท ี2 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   :  เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพือรับทราบ 

การลงมต ิ: วาระนีเป็นวาระเพอืทราบ  จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น 

วาระที   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สินสุด  ณ  วนัท ี 31  ธันวาคม  2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดงักล่าว จัดทาํขึนโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้   สรุปสาระสาํคญัดงันี 

         ( หน่วย : ล้านบาท ) 

รายการ จํานวน 

สินทรัพยร์วม , .  

หนีสินรวม .  

ส่วนของผูถื้อหุน้ , .  

รายไดร้วม .  

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ ( . ) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) ( . ) 

โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2563   ตามสิงทีส่งมาด้วยลาํดบัท ี2 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  :  เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพือพิจารณาอนุมติั 

การลงมต ิ : วาระนีต้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  : ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 96 ลา้นบาทและทุนเรียกชาํระแลว้ 96  ลา้น

บาท  และมีเงินสํารองตามกฎหมาย  9.60  ลา้นบาท ซึงเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน บริษทัไดส้ํารองไว้

ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้   

                  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ   ของกาํไรสุทธิ ทงันีขึนอยู่กบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั    ในปี  บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 44.07 ลา้น

บาท   กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 753.99 ลา้นบาท  รวมเป็นกาํไรทีจะนาํมาจดัสรรทงัสิน  736.48 ลา้นบาท   

                       จึงเสนอทีประชุมพิจารณา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี  ปี 2562 

1. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) (44.07) 3.02 

. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 96  

3. เงินปันผล    

            เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) - 0.20 

            เงินปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้) 0.10 - 

. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลา้นบาท) 9.60 19.20 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพืออนุมติัการจดัสรรกาํไร

และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ทุนสาํรองตามกฎหมายไดต้งัไวค้รบแลว้ จึงไม่ตงัสาํรองเพิมในปีนี  และเสนอจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  จาํนวน 96 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน  9.60  ลา้นบาท  

โดยจ่ายจากกาํไรสะสมทีบริษทัไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 20  

 ทงันีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักาํหนด

รายชือผูถื้อหุน้(Record Date)ทีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัพุธที   พฤษภาคม 2564 (จะขึนเครืองหมาย XD 

หรือวนัทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 11 - 12 พฤษภาคม 2564) โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที 25  

พฤษภาคม 2564  ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

การลงมต ิ : วาระนีต้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ( ) ส่วนไม่ไดก้็

ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) และกรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตงั

ใหม่ได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังนี มีกรรมการบริษทัทีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน  ท่าน  คือ 
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รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 

( ) นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการสรรหา 

( ) พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

(3) นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

( ) นางกิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร กรรมการบริษทั 

            ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 42 ประจาํปี 2564 ในระหว่างวนัที 1 – 30  ธนัวาคม 2563  

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  ซึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ

หุน้รายใดเสนอชือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลทีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเสนอ

แต่งตงัเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย  คือ นายบุญเกียรติ 

โชควฒันา  ทีครบวาระในครังนีและถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดอ้อกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณา

บุคคลผูที้จะคดัเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง  

ดงันนัคณะกรรมการสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล  ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการสรรหาบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั  โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมทีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั  ประกอบกับคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ของ

กรรมการทีตอ้งการสรรหาใหมี้ความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั  โดยใชก้ารวิเคราะห์ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ 

(Board Skill Matrix) รวมทงัมีภาวะผูน้าํ   มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการทาํงานทีโปร่งใส  

รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีทีผ่านมา  ตลอดจนการมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ

ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   จึงเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทงั 4 

ท่านเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง    

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษทัซึงไม่นบัรวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการกลนักรอง

ตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว  เห็นว่าบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ดงักล่าวมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  มีประสบการณ์ และมีความสามารถทีเป็น

ประโยชน์กบับริษทั รวมทังบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  สามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกยีวข้อง  จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาเสนอ 
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โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระในคราว

ประชุมนีทงั 4  ท่านเดิม  คือ นายบุญเกียรติ  โชควฒันา   พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต  นายสันติ  บางออ้  และ 

นางกิตยาภรณ์  ชยัถาวรเสถียร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง  

ทงันีคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ  ซึงมี

คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระโดยไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ มาเป็นระยะเวลามากกว่า  ปี (มากกว่า 3 วาระ) เมือ

รวมระยะเวลาทีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระทีเสนอในครังนี เป็นจาํนวน  ปี ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทงัเป็นกรรมการที

ไดน้าํประสบการณ์ ความรู้ และความเชียวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยทุธ์และการ

ดาํเนินงานของบริษทั  รวมทงัสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง  จึง

เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตงั พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต และนายสันติ บางออ้ เป็น

กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง 

 สําหรับประวติัและความเชียวชาญของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุน้ ขอ้มูล

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั / กิจการอืนๆ รวมทงัขอ้มูลความสัมพนัธ์

ของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ   ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้วยลาํดับที  

            และบริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัไวเ้ขม้กว่า ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนรายละเอียดเพอืการพิจารณา ตามสิงทีส่งมาด้วยลาํดบัท ี4 

การลงมต ิ : วาระนีต้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคับของบริษทั ขอ้ 32 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดให้แก่

กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนโดยปกติวิสัยในฐานะที

เป็นกรรมการของบริษทั ทงันีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง

ของบริษทั    

ซึงในปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ  

ลา้นบาท  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทันาํไปจดัสรรต่อไป                

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท) ปี  (บาท) 

ค่าเบียประชุม 1,272,000 765,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ 400,000 990,000 

รวม 1,672,000 1,755,000 

ทงันี การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย บริษทัไดร้ายงานสรุปจาํนวนเงิน

ทีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลในรายงานประจาํปี และแบบ -  
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สําหรับปี 2564 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัและ

กรรมการเฉพาะเรือง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ลา้นบาท  โดยหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ทีและความ

รับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรือง ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลเปรียบเทียบกบั

ระดบัทีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  จึงขอเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนดงันี 

( )   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี (กรรมการบริษทัทุกคน)  

      โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

(2)   ค่าเบียประชุม (เฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม) 

 ปี  ปี  

1. คณะกรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการบริษทั  

 

12,000 บาท / ครัง 

9,000 บาท / ครัง 

 

,  บาท / ครัง 

 ,  บาท / ครัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

  12,000 บาท / ครัง 

9,000 บาท / ครัง 

 

12,000 บาท / ครัง 

 9,000 บาท / ครัง 

3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

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. คณะกรรมการบริหารความเสียง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

- กรรมการบริหารความเสียง 

 

10,000 บาท / ครัง 

8,000 บาท / ครัง 

 

10,000 บาท / ครัง 

 8,000 บาท / ครัง 

6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

10,000 บาท / ครัง 

8,000 บาท / ครัง 

 

10,000 บาท / ครัง 

 8,000 บาท / ครัง 

 

(3) สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอืนทีคณะกรรมการบริษทัแต่งตงัขึนนนั กาํหนดใหอ้ยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีความ

รับผิดชอบ 

( ) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน ๆ   - ไม่มี – 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือกาํหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการบริษทัประจาํปี 2564  วงเงินรวมไม่เกินปีละ  6  ลา้นบาท  ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลนักรองถึงความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการและ

กรรมการเฉพาะเรือง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการทีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทั  

   ทงันี ตงัแต่ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปลียนแปลง  โดยค่าตอบแทนทีจ่ายตอ้ง

ไม่เกินวงเงินทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ: วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้

ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที    พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49 และขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง 

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษทั ผูส้อบบญัชีนนัใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตงัทุกปี  ผูส้อบบญัชีซึง

ออกไปนนัจะถูกเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ ในปี 2564 ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตงั นายชยพล  ศุภเศรษฐ

นนท ์  และ/ หรือ นางกิงกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ ์และ/ หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม   และ/ หรือ นางสาวสุมนา  

พนัธ์พงษส์านนท ์และ/ หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต  แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทั    

สาํหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอใหแ้ต่งตงั 

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ตงัแต่ปี 2558) 

2. นางกิงกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั)  

4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั) 

5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 

(ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั) 

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบริษทั เนืองจากเป็นผูมี้ความ

เชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นทียอมรับโดยทวัไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เห็นสมควรเสนอให้ที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงับุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงิน

ค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 ดงันี  
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ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงิน   ไตรมาส 1,2,3 รวม 450,000 450,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน   ประจาํปี 810,000 810,000 

ค่าบริการอนื ๆ -ไม่มี- -ไมมี่- 

รวมทังสิน 1,260,000 1,260,000 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดย

เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพอืพิจารณาอนุมติัแต่งตงั  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือ นางกิงกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  และ/

หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  และ/หรือ  นางสาวสุมนา  พั น ธ์ พ ง ษ์

สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  และ/หรือ  นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 6014 แห่งบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2563   เนืองจากมี

ความเชียวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นทียอมรับโดยทวัไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตาม

ขอ้บังคับของบริษทั  สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ 

รวมทงัมีการปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงมีอาํนาจตรวจสอบและลงนาม

ในงบการเงินของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงินค่าตรวจสอบบญัชี ตามทีเสนอ  

นอกจากนียงัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอืนใน

ระดบัเดียวกนัแลว้มีค่าสอบบญัชีทีเหมาะสม   

ทงันีผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทั และบริษทัไม่มีทงับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

การลงมต ิ : วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที   พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุ้น

สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีประชุม  ตงัแต่เวลา 07.00 น. 

 ทงันีคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายทีจะให้ผูถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกียวกบั

การดาํเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามทีเกียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการ

บริษทั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคาํถามมายงับริษทัได ้ดงันี 

1. ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามทีประสงคจ์ะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถา้มี ) และขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

 (ชือ – สกุล    เบอร์โทรศพัท ์,โทรสาร   และ E-Mail ) ทีสามารถติดต่อได ้

2. ช่องทางทีบริษทัเปิดรับคาํถาม  :  เวบ็ไซต ์www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th /  

โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยงั นางสุวมิล  เจริญศรีชยั (เลขานุการบริษทั) 

3. ช่วงเวลาการเปิดรับคาํถาม : ภายในวนัศุกร์ที 23 เมษายน 2564 

4. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั 
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การตอบคาํถามกรณีทีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะพิจารณาตอบคาํถามที

ไดรั้บจากผูถื้อหุน้ โดยตอบในวนัทีประชุมผูถื้อหุน้ 

อนึง เพือความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์จะมอบให้

บุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมนี หรือสามารถ  Download ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษทั  http://www.pg.co.th    

ซึงมีใหเ้ลือก  แบบ  

-  ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (C u s t od i a n) ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้งัแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได ้   

-  สาํหรับผูถื้อหุน้นอกจากนนัจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึงแบบใด

เท่านนั  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัเสนอชือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้

ถือหุน้  สามารถดูขอ้มูลไดต้ามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที   

  บริษทัขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนัทาํการ ก่อนวนั

ประชุม   เพือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้  และบริษทัจะดาํเนินการลงทะเบียน

ดว้ยระบบ Barcode ดังนันเพือความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทีจะเข้าร่วม

ประชุมโปรดนําหนังสือเชิญประชุม(แบบแจ้งการประชุมทีมี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวนัประชุมและลงนาม

เพอืสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

                    โดยคาํสงัคณะกรรมการบริษทั 

 

                                                                                     (นางสุวมิล  เจริญศรีชยั) 

                                                                           เลขานุการบริษทั 

 


