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แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา . น. เพือความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน
โปรดนําหนังสื อเชิ ญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนทีมีบาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID- )
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
(“ COVID-19”) เพือเป็ น
การรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ในการลดความเสี ยงจากการแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 รวมทังความห่ วงใยต่อสุ ข ภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ื อหุ ้น ของ บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด
(มหาชน) บริ ษทั จึงใคร่ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี
1. บริ ษัทใคร่ ขอความร่ วมมือท่ านผู้ถือหุ้นโปรดดําเนินการมอบฉั นทะให้ แก่ กรรมการอิสระของบริ ษัท
ตามที ระบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญประชุ ม สามัญผู้ถื อ หุ้ น แทนการเข้ าร่ ว มประชุ มด้ ว ยตนเอง โดยท่ า น
สามารถส่ งแบบฟอร์มการมอบฉันทะทีกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารทีเกี ยวข้อง มายังเลขานุการ
บริ ษทั บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํา กัด(มหาชน) เลขที ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุ งเทพมหานคร
โดยกรุ ณาส่ งเอกสารดังกล่ าวล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย วันทําการ ก่ อนวัน
อังคารที เมษายน
2. บริ ษทั จะจัดให้มีการทําความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริ ษทั เตรี ยมพืนทีการประชุมเพือลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยจัดทีนังให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ งจะทําให้จาํ นวนทีนังในห้องประชุมสามารถรองรับผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อ ผูร้ ับ
มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที นัง หลังจากขันตอนการลงทะเบียน ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขทีนังซึ งจะต้องนังตามหมายเลขทีระบุไว้เท่านัน เพือประโยชน์ใน
การป้องกันโรค หรื อ ติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน
เมือทีนังเต็มตามลําดับหมายเลขทีบริ ษทั จัดเตรี ยมแล้ว บริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุ มด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้า ร่ วมประชุม หากท่าน
เป็ นผูร้ ับมอบฉัน ทะบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ มอบฉันทะให้กรรมการอิ ส ระที ระบุ ชือไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ เพือเป็ นการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
4. บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนิ นการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพือป้ องกันและลดความเสี ยงของการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
ดังนี
4.1 บริ ษทั จัดให้มีจุดคัดกรองสุ ขภาพ ณ บริ เวณทางเข้าพืนที ประชุ ม เพือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่ าน ทังนีบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ทีจะปฏิ เสธการเข้ าพืนทีการประชุ ม
สํ าหรั บผู้ถือหุ้นทีมีอุณหภู มิร่างกายตังแต่ . องศาเซลเซี ยสขึนไป ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที ผ่าน
การคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที
อยูใ่ นพืนที รวมถึงทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทีจัดเตรี ยมไว้
4.2 เพือให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบ
แบบคัดกรองตนเองก่ อนเข้ามาในบริ เวณสถานที จัดประชุ ม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มรวมทัง
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรื อผ่านในพืนที หรื อ สถานที เสี ยงต่อการติ ดเชื อ COVID-19
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ มีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนามู
ํ ก จะ
ไม่อนุ ญาตให้เข้าร่ วมประชุม และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าทีบริ เวณจุดคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่ งครัด
1

หากไม่ ปฏิบัตติ ามบริษทั ขอสงวนสิทธิ ไม่ อนุญาตให้ เข้ าบริเวณพืนทีการจัดประชุม สําหรับ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใดที ไม่ สามารถเข้า ร่ วมประชุ มได้ดว้ ยเหตุผลดังกล่า วข้างต้น ขอให้ผูถ้ ือหุ ้น
โปรดใช้สิ ทธิ โดยดํา เนิ นการมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิ ส ระของบริ ษทั ในกรณี ทีท่ าน
ปกปิ ดข้ อมู ล ด้ า นสุ ข ภาพหรื อประวั ติ ก ารเดิ น ทางของท่ าน ถื อ เป็ นความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่ อ พ.ศ. 2558
4.3 เพือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม บริ ษัทงดการจัดเตรี ยมไมโครโฟน
สํ าหรั บการสอบถามคําถามใดๆ ในทีประชุ ม หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์ทีจะสอบถามในที
ประชุ ม ขอให้ท่านเขี ยนคํา ถามและส่ งให้ก ับ เจ้า หน้าที ที อยู่ในห้องประชุ ม เพื อนําส่ ง ให้
ประธานทีประชุมต่อไป
5. บริ ษัทจัดให้มีบริ การเฉพาะนําดื มบรรจุขวดไว้ให้ภายในห้องประชุ ม และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้า ร่ วม
ประชุมไม่รับประทานอาหารหรื อของว่างใดๆ ตลอดเวลาทีอยู่ในสถานทีประชุมและห้องประชุม โดย
บริ ษทั จัดเตรี ยมอาหารว่างเพือรั บรองผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉัน ทะที มาร่ วมประชุม เมือเสร็ จสิ นการ
ประชุม จํานวน ชุด ต่อ ท่าน
6. แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น อาจมีการเปลียนแปลงไปตามแนวปฏิบตั ิ กฎ และ/ หรื อ ระเบียบทีออก
โดยกระทรวงสาธารณสุ ข และ/หรื อหน่ วยงานอื นๆ ที เกี ยวข้อง ซึ งหากมี ก ารเปลี ยนแปลงใดๆ ใน
สถานการณ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิ ขา้ งต้น บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทราบผ่า นทางเว็บไซต์ของบริ ษ ทั
www.pg.co.th
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ โดยบริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากท่านผูถ้ ือหุน้
ในการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่าวข้า งต้น ทังนี อาจเกิ ดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบี ยนเข้าร่ วม
ประชุม บริ ษทั ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี
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หมายเหตุ ท่านสามารถดูหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของ
บริ ษทั ( www.pg.co.th ) ได้ตงแต่
ั วนั ที 25 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที :
นางสุ วมิ ล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั

โทรศัพท์ 0 - 2685 - 6509
โทรสาร 0 - 2294 - 5159

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์เพิมเติมได้จาก “แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี
(แบบ - One Report)” ของบริ ษทั ทีแสดงไว้ใน www.pg.co.th
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ที ทห. 008/2565
4 เมษายน 2565
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 43
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ งทีส่ งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 เมือวันอังคารที สิ งหาคม 2564
. รายงานประจําปี 2564 และงบการเงินประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึงอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม
(แบบแจ้ งการประชุมทีมี Barcode โปรดนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
3. ประวัติบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
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
11. แบบฟอร์ มขอรับเอกสาร แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2564
(แบบ 56-1 One Report ) ฉบับรู ปเล่ม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 43
ในวันอังคารที 26 เมษายน 2565 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
เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1 - 30 ธันวาคม 2564 นัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ดังนันบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบวาระการประชุมเพือพิจารณา ดังนี
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วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 42 เมือวันอังคารที 27 เมษายน 2564
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 องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ได้
ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ทีได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน ได้จดั ทําขึนตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบ
การลงมติ : วาระนี เป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้
วาระที พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ที ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว สรุ ปสาระสําคัญดังนี
( หน่ วย : ล้ านบาท )
รายการ
จํานวน
สิ นทรัพย์รวม
1631.70
หนีสิ นรวม
225.73
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
1,405.97
รายได้รวม
666.92
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
10.64
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
0.11
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2564 ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
การลงมติ : วาระนีต้ องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรี ยกชําระแล้ว 96 ล้านบาท
และมี เงิ นสํารองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ งเท่ากับ 10% ของทุ นจดทะเบี ยน บริ ษทั ได้สํารองไว้ครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ทังนี ขึนอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในปี
บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานกําไรสุ ทธิ 10.64 ล้านบาท กําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 7.11 ล้านบาท กําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร
726.88 ล้านบาท รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังสิ น 744.63 ล้านบาท
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
. จํานวนหุ ้น
3. เงินปันผล
. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ปี
(ล้านบาท)
(ล้านหุ น้ )
(บาท / หุ น้ )
(ล้านบาท)
(%)

10.64
96
0.10
9.60
90.21

ปี 2563
(44.07)
96
0.10
9.60
-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการ
จ่ายเงินปั นผล ดังนี ทุนสํารองตามกฎหมายได้ตงไว้
ั ครบแล้ว จึงไม่ตงสํ
ั ารองเพิมในปี นี และเสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จํานวน 96 ล้านหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 9.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิที
บริ ษทั ได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
ทังนีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผู ้
ถือหุ ้น(Record Date)ทีมีสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที พฤษภาคม 2565 (จะขึนเครื องหมาย XD หรื อวันที
ไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 11 - 12 พฤษภาคม 2565) โดยกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันพุธที 25 พฤษภาคม 2565 ซึ ง
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
วาระที

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
และอนุมัติเพิมกรรมการบริษทั อีก 1 ตําแหน่ ง
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็ นจํานวนหนึงสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม ( ) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ทีสุดกับส่ วนหนึงในสาม (1/3) และกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งแล้วอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้ ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นครังนี มีกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ จํานวน ท่าน คือ
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()
()
(3)
()

รายชื อกรรมการ
นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
นายชัยเลิศ
มนูญผล
นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นายวิริทธิพล ชัยถาวรเสถียร

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการสรรหา / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

และเสนอเพิมกรรมการบริ ษทั อีก 1 ตําแหน่ ง คื อ นายพีรนาถ โชควัฒนา ซึ งคณะกรรมการสรรหาได้
พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมที เป็ นประโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ประกอบกับ คุ ณ สมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส จึ งเห็นสมควร
เสนอทีให้ นายพีรนาถ โชควัฒนา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 43 ประจําปี 2565 ในระหว่างวันที 1 – 30 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ รายใดเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอ
แต่งตังเป็ นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ งไม่รวมกรรมการที มีส่วนได้เสี ย คือ นางสมพร
ติ ยะวิบูลย์ศิริ และ นายวิริทธิ พล ชัยถาวรเสถียร ทีครบวาระในครังนี และถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้อง
ประชุมและงดออกเสี ยงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ีจะคัดเลือกเป็ นกรรมการแทนตนเอง
ดังนันคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดาํ เนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ประกอบกับ คุ ณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข อง
กรรมการทีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี ยวชาญเฉพาะด้า นของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) รวมทังมีภาวะผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส
รวมถึ ง ผลการปฏิ บ ัติ งานในฐานะกรรมการบริ ษ ัท และกรรมการชุ ด ย่อ ยในช่ ว งปี ที ผ่า 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 ้นเพือพิจารณาเลือกตังกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทัง 4
ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อไปอี กวาระหนึ ง และอนุ มตั ิ เพิมกรรมการบริ ษทั อีก 1 ตําแหน่ ง
(จํานวนกรรมการบริ ษทั จากเดิม 12 ท่าน เป็ นจํานวน 13 ท่าน)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่นับรวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลโดยผ่ านกระบวนการกลันกรอง
ตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ ว เห็นว่าบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดังกล่า วมี คุ ณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ทั มีป ระสบการณ์ และมี ความสามารถที เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทังบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อให้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท สามารถให้ ความเห็นได้
อย่ างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีเกียวข้ อง จึ งมี มติ เห็ นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี
ทัง 4 ท่านเดิม
คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นายชัยเลิศ มนูญผล นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย และ นายวิริทธิ พล ชัยถาวรเสถียร
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ ง และเพิมกรรมการบริ ษทั อีก 1 ตําแหน่ ง คือ นายพีรนาถ
โชควัฒนา
ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดย
ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ มาเป็ นระยะเวลามากกว่า ปี (มากกว่า 3 วาระ) เมือรวมระยะเวลาทีจะดํารงตําแหน่ง
จนครบวาระทีเสนอในครังนี เป็ นจํานวน ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทังเป็ นกรรมการทีได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และความ
เชี ยวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอัน เป็ นประโยชน์ใ นการกํา หนดกลยุท ธ์และการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั รวมทัง
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
สําหรับประวัติและความเชี ยวชาญของบุ ค คลที ได้รับการเสนอชื อ ระยะเวลาที เคยดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ 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 องผ่ านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่า ยเงิ นหรื อทรัพย์สินอืนใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติ วิสัยในฐานะที
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทังนี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
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ซึ งในปี 2564 ที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงิ นรวมไม่เกิ น ปี ละ
ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั นําไปจัดสรรต่อไป
ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2564 (บาท)

ค่าเบียประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี

,
, ,
, ,

(บาท)
1,272,000
400,000
1,672,000

ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย บริ ษทั ได้รายงานสรุ ปจํานวนเงิน
ทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปี 2564 (แบบ - One Report)
สําหรั บปี 2565 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่ าตอบแทนสํา หรั บกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการเฉพาะเรื อง วงเงินรวมไม่เกินปี 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
1. คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง
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ปี
,
,

บาท / ครัง
บาท / ครัง

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

12,000 บาท / ครัง
9,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

ปี
5. คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง
- กรรมการบริ หารความเสี ยง
6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ปี

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

10,000 บาท / ครัง
8,000 บาท / ครัง

(3) สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังขึนนัน กําหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบ
( ) ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ อืน ๆ - ไม่มี –
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพือกําหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ประจําปี 2565 วงเงินรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณากลันกรองถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ทังนี ตังแต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่ายต้อง
ไม่เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2565
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
ออกไปนันจะถูกเลื อกกลับ เข้ารับตําแหน่ งอี กก็ได้ ในปี 2565 ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้แต่งตัง นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิ ริกุล และ/ หรื อ นางกิ งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ และ/ หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิ จ และ/ หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม และ/ หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ และ/ หรื อ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สําหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและเสนอให้แต่งตัง
1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
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3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิ จ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
5. นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
6. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2565 ของบริ ษทั เนืองจากเป็ นผูม้ ีความเชียวชาญ
มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัวไป มีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 ดังนี

ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอืน ๆ
รวมทังสิ น

ปี 2565 (บาท)
450,000
810,000
-ไม่มี1,260,000

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควร
เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพือพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4807 และ/หรื อ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์
ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรื อ นางสาวนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้ ส อบ บั ญ ชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน
และ/
หรื อ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2565 เนืองจากมีความเชียวชาญและมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที ยอมรับโดยทัวไป มีความ
เป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังมีการปฏิ บตั ิหน้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ งมีอาํ นาจตรวจสอบ
และลงนามในงบการเงินของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามทีเสนอ
นอกจากนี ยังได้พิจารณาเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษ ทั จดทะเบียนอืนในระดับ
เดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม
ทังนี ผูส้ อบบัญชี ตามรายชือที เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีทงบริ
ั ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
การลงมติ : วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัตดิ ้ วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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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 ้ ือหุน้ มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกียวกับ
การดําเนินกิจการ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งคําถามทีเกียวข้องกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสามารถส่ งคําถามมายังบริ ษทั ได้ ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นส่ งคําถามทีประสงค์ จะสอบถาม พร้ อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ ามี ) และข้ อมูลของผู้ถือหุ้น
(ชื อ – สกุล เบอร์ โทรศัพท์ ,โทรสาร และ E-Mail ) ทีสามารถติดต่ อได้
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 ส่ งไปยัง นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั (เลขานุการบริ ษทั )
3. ช่วงเวลาการเปิ ดรับคําถาม : ภายในวันศุกร์ที 22 เมษายน 2565
4. เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมคําถาม และส่งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาตามลําดับ
การตอบคําถามกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะพิจารณาตอบคําถามที
ได้รับจากผูถ้ ือหุ น้ โดยตอบในวันทีประชุมผูถ้ ือหุน้
อนึ ง เพือความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุ มครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมนี หรื อสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ข องบริ ษทั http://www.pg.co.th
ซึงมีให้เลือก แบบ
- ในกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ทงแบบ
ั
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ งแบบใดก็ได้
- สําหรับผูถ้ ือหุ น้ นอกจากนันจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึงแบบใด
เท่านัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที
บริ ษทั ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย วันทําการ ก่ อนวัน
ประชุม เพือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดําเนิ นการลงทะเบียน
ด้วยระบบ Barcode ดัง นันเพื อความสะดวกในการลงทะเบี ยน ท่า นผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะที จะเข้า ร่ ว ม
ประชุมโปรดนําหนังสื อเชิญประชุม(แบบแจ้ งการประชุมทีมี Barcode เอกสารแนบ) ไปในวันประชุมและลงนาม
เพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
โดยคําสังคณะกรรมการบริ ษทั

(นางสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษทั
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั งที 42
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที
วันทีประชุม
สถานทีประชุม

: วันอังคารที 27 เมษายน 2564 เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
: ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
เลขที 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
ประธานทีประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
เลขานุการทีประชุม : นางสุ วมิ ล เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
ผู้มสี ิทธิเข้ าประชุม : ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันศุกร์ ที 12 มีนาคม 2564
จํานวนผูถ้ ือหุน้ รวมทังสิ น 784 ราย รวมจํานวนหุ น้ ทังสิ น 96,000,000 หุน้
เริมประชุม

วาระ
การประชุม
วาระที 1-4
วาระที 5-7
วาระที 8

: จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทีเข้าร่ วมประชุมรวมทังสิ น 62 ราย (จํานวน 35 คน )
นับรวมจํานวนหุน้ ทังสิ น 71,530,205 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 74.51 ของจํานวนหุ น้ ทังหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (คน)
35
36
38

จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (ราย)
62
63
65

จํานวนหุน้

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทังหมด

71,530,205
71,530,206
71,551,306

74.51
74.51
74.53

เลขานุ การบริ ษทั ได้เรี ยนต่อทีประชุ มว่า ข้อบังคับของบริ ษทั “ ข้อ 36 ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉัน ทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ทังหมด และต้องมีหุ้น นับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด”
ั
นายบุญเกี ยรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีประธานทีประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น
ทุกท่านเพือเข้าสู่ การประชุมและกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 พร้อมแนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่ วมประชุม ดังนี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา

2. นายชัยเลิศ

มนูญผล

3. นายวิริทธิ พล

ชัยถาวรเสถียร

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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4. นางสุ นนั ท์

นิยมในธรรม

5. นางสมพร
6. นางธี รดา
7. นางกิตยาภรณ์
8. นายขจรศักดิ
9. พลเอกโกญจนาท
10. นายสันติ

ติยะวิบูลย์ศิริ
อําพันวงษ์
ชัยถาวรเสถียร
วันรัตน์เศรษฐ
จุณณะภาต
บางอ้อ

11. นางนุชนาถ
12. นางช่อทิพ

ธรรมมโนมัย
ปราโมช ณ อยุธยา

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านบัญชี และการเงิน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางศศิวิมล
ขลุ่ยศรี ตระกูล

กรรมการบริ หาร / รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน และ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
2. นางสาวนพรัตน์
อัศวศิริพงศ์
กรรมการบริ หาร / รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
3. นางณัฐชพันธ์พร
สุนทรวิเศษ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี
จันทรพิกุล
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนจัดซื อ
5. นางพจมาลย์
อิงคณิ สาร
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 2
6. นางสุ วิมล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนทะเบียนหุน้
7. นางสาวสลิลลา
ไชยพุฒ
กรรมการบริ หาร และ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนบัญชีและการเงิน
และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่ วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผู้สอบบัญชีของบริษทั ทีได้เข้าร่ วมการประชุมในครังนี ซึ งทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน
คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นายเกรี ยงไกร โหมดสุ วรรณ จากบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด
นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบตั ิ
การประชุมให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี เกี ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคล เพือรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1- 30 ธันวาคม 2563
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชือบุคคล เพือรั บ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
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2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
จากนันได้แจ้งให้ทีประชุ มได้ทราบถึงวิธีการลงมติ ต่า ง ๆ ในการประชุ มนี ให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง การลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมทัง
คะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย(ถ้ามี) จากนันจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วม
ประชุมส่ วนทีเหลือจะถือเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ
ทังนี ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ น้ ทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ข องท่า นผูถ้ ื อหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะให้บ ริ ษทั ล่ว งหน้า บริ ษทั ได้บ ัน ทึ กคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับกรณี ทีถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี แสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกิ น
กว่าหนึงช่อง หรื อ กรณี ทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่า
และในกรณี ทีมีผูถ้ ือหุ ้นมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ภายหลังจากที ได้เริ มการประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นมี
สิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามวาระที เหลื ออยู่ และบริ ษ ัทจะนับ รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อ หุ ้น ที มาเข้า ร่ ว ม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพือบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกรณี ทีมีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเท่านัน
บริ ษทั นับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ งผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทังลงนามในบัตรลงคะแนน และส่ งคื น เจ้าหน้าที
ทันที
2. สําหรับวาระเลื อกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วตังแต่
ลงทะเบี ยนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุ คคลพร้ อมทังลงนามในบัตรลงคะแนน
กรณี ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตังกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที
จะนับคะแนน และเมือเสร็ จสิ นการลงมติในวาระนี เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
เพือนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามทีผูถ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
จากนันได้มอบหมายให้ นายวิริทธิ พล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผูจ้ ดั การ และนางสุ วิมล เจริ ญศรี ชัย
เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง
ที 41 เมือวันอังคารที 4 สิ งหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทังได้เผยแพร่ ไว้ใน
เว็บไซด์ของบริ ษ ทั ภายใน 14 วันนับแต่ วนั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พร้อมได้จดั ส่ งให้ก รมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด และได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุ มดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณารับรอง
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของ
จํานวนเสี ยงทังหมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนราย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสียง)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

62
0
0
0

71,530,205
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผู จ้ ัด การ ได้ก ล่ า วต่ อที ประชุ ม ว่ า รายงานของคณะกรรมการบริ ษ ัท และผลการ
ดําเนิ นงานในรอบปี 2563 บริ ษทั ได้จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2563 ตามทีได้จดั ส่ งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบ QR Code ซึ งอยู่ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมเป็ นแบบฟอร์ มลงทะเบียนทีมี Barcode เป็ นการ
ล่วงหน้าแล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึ งมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี
ณ สิ นปี 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจํานวน , . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ .
จากตราสารหนี ทีครบกําหนดไถ่ถอนในปี นีและนํามาใช้หมุนเวียนในกิจการ และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงิน
ลงทุนในตลาด
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน มีจาํ นวน . ล้านบาท เพิมขึน . ล้านบาท จากตราสารหนี ทีครบกําหนดไถ่
ถอนภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน มีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท จากตราสารหนี ทีครบกําหนดไถ่
ถอนในปี นี และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตลาด
หนีสิ นรวม มีจาํ นวน . ล้านบาท เพิมขึน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . จากบริ ษทั ฯ รับรู ้
หนีสิ นตามสัญญาเช่า เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มีผลบังคับใช้ปี 2563
ส่ วนของผู้ถือหุ้น มีจํานวน , . ล้ านบาท ลดลง . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . จากผลขาดทุน
. ล้านบาท มีการจ่ายปันผลจากกําไรสะสม . ล้านบาท และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนใน
ตลาด
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บริษัทมีรายได้ จากการขาย จํานวน
. ล้า นบาท ลดลง . ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ . โดย
แบ่ งเป็ นการขายในประเทศลดลง . ล้านบาท และการขายต่างประเทศ ลดลง 16.66 ล้านบาท จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือไวรัส Covid-19
รายได้ อืนจํานวน . ล้านบาท ลดลง 8.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.97 จากดอกเบียรับ และเงินปั นผล
รับลดลง
บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 591.71 ล้านบาท ลดลง 156.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.97 และมีค่าใช้จ่าย
ทังสิ น 633.76 ล้านบาท ลดลง 105.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.22
ในปี 2563 บริษทั ขาดทุนสุ ทธิ จํานวน . ล้ านบาท คิดเป็ นขาดทุนสุ ทธิต่อหุ้น . บาท
(รายละเอียดเพิมเติมท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถดูได้ในรายงานประจําปี 2563 หัวข้อ “ คําอธิ บายและการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนิ นงานและฐานะการเงิน ” หน้า 54 – 59 และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - ) หน้า - )
สํ าหรับแนวทางในการบริหารงานในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 บริ ษทั ได้ปรับตัว
ทางธุรกิจในด้านต่างๆ และมีนโยบายสําคัญต่างๆ อาทิเช่น
- การปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ และมีความเชือมโยงถึงกันในทุกด้าน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มให้
ทีมงานมีความสามารถในการทํางาน แบบ Multi Skills
- การปรั บ ปรุ งพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและรั ก ษาสมดุ ล ของขบวนการการผลิ ต มี ก ารวางแผนการ
UPGRADE ฝี มือ เน้นการออกแบบ คิดค้น ค้นคว้าหาสิ งใหม่ ๆ ให้กบั ลูกค้า เพือรองรับงานทีมีมูลค่าสู งขึน
- การบริ หารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ทางรายได้รวมถึงการบริ หารต้นทุน วัตถุดิบ และการ
บริ หารค่าใช้จ่ายให้มีความคุม้ ค่า
- การให้ความสําคัญกับการทํางานใกล้ชิดมากยิงขึนกับลูกค้าของบริ ษทั เพือการพัฒนาสิ นค้าให้มีความ
แม่นยํากับความต้องการของตลาด
ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเข้าร่ วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการขออนุ ญาตผลิต
สิ งทอทางการแพทย์ ทังหน้ากากอนามัย และชุด PPE (Isolation Gown) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรื อ อย. จากคุณสมบัติทางด้านการผลิตเสื อผ้า และได้รับอนุญาตให้ดาํ เนิ นการผลิต ตังแต่ วันที 30 เมษายน
2563 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายสํา คัญอีก ประการหนึ ง คื อ การมี ส่วนร่ วมช่วยลดภาวะโลกร้อน และมี การเข้า
ร่ วมกับ พันธมิตรทางธุ รกิ จ เพือคิด ค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที สามารถนําขวดพลาสติ กมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ต
เสื อผ้ารี ไซเคิล ซึ งเราใช้ขวดพลาสติกประมาณ 10 – 15 ขวด เพือให้ได้เสื อ ตัว
สุ ดท้ายนี ทางบริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบตั ิไว้ในจริ ยธรรมการดําเนิ นธุรกิจ
ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานและทีมงาน เพือส่ งเสริ มให้ทุกคนปฏิบตั ิงานด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต
โดยได้รับการติ ดตามนโยบายจากคณะกรรมการกํากับดูแ ลกิจการ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจประเมิ นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
ตามลําดับ
การลงมติ : วาระนี เป็ นวาระเพือทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ท่านผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถามหรื อไม่
เมือไม่มีผใู ้ ดซักถาม ขอให้ทีประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
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วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า งบการเงิน ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป ที ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 ซึงได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
รายการ

จํานวน (บาท)
1,579,238,076
200,701,751
1,378,536,325
591,711,129
(44,074,596)
(0.46)

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุน้

การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทีประชุ ม ที ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉัน ท์อนุ มตั ิ งบการเงิ น ประจําปี 2563
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ของจํานวนเสี ยงทังหมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนราย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสียง)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

62
0
0
0

71,530,205
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผล
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อทีประชุมว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษทั ในปี 2563 มีดงั นี
รายละเอียด
จํานวนเงิน (บาท)
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
( 1 มกราคม 2563)
753,992,058.88
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่ายยุติธรรมผ่าน
2,044,300.00
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
24,519,000.62
(44,074,597.27)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2563
736,480,762.23
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังสิ น
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
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กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 58 “บริ ษทั ต้ องจัดสรร
เงินกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองอย่ างน้ อยหนึงในยีสิ บ(1/20) ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจํานวนถึงหนึงในสิ บ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษทั ”
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ตามที กฏหมายกําหนด
คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตงสํ
ั ารองเพิมในปี นี
- พิจารณาการจัดสรรเงินปันผล
บริ ษ ัท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของกํา ไรสุ ท ธิ โดยพิ จ ารณาถึ ง ผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2564 เมือวันจันทร์ ที 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้
นําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 9,600,000 บาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที มี
สิ ทธิรับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชื อ ณ วันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) วันพุธที
12 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายในวันอังคารที 25 พฤษภาคม 2564 ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริ ษทั โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุน้
เงินปันผลระหว่างกาล ( 7 พฤษภาคม 2563)
เงินปันผลประจําปี
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ น

(ล้านบาท)
(ล้านหุ น้ )
(บาท/หุน้ )
(บาท/หุ น้ )
(ล้านบาท)

ปี 2563
(44.07)
96
0.10
9.60

ปี 2562
3.02
96
0.20
19.20

ดังนัน บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปจํานวน 753,992,058.88 บาท รายละเอียดดังนี
รายละเอียด
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
( 1 มกราคม 2563)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่ายยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ปี 2563
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังสิ น
เงินปันผล ปี 2563
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป

จํานวนเงิน (บาท)
753,992,058.88
2,044,300.00
24,519,000.62
(44,074,597.27)
736,480,762.23
(9,600,000.00)
726,880,762.23

การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
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มติทีประชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลสําหรับปี 2563ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 9,600,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคล
ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกําหนดจ่ายในวันอังคารที 25 พฤษภาคม 2564 และบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรคงเหลือยกไปเป็ นจํานวน 726,880,762.23 บาท ของจํานวนเสี ยงทังหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

62
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสียง)
71,530,205
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 21 “ ในการประชุ มสามัญ
ประจําปี ทุกครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะออกแบ่ งให้
ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุ ดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรก
และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน ให้ จบั ฉลากกันว่ าผู้ใดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนที
อยู่ในตําแหน่ งนานทีสุ ดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ ง กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่ ได้ ”
ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 มีกรรมการที
ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2. พลเอกโกญจนาท
จุณณะภาต
กรรมการอิสระ
3. นายสันติ
บางอ้อ
กรรมการอิสระ
4. นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ทังนี คณะกรรมการสรรหาซึงประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอีก 3 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิริทธิ พล ชัยถาวร
เสถียร ได้ดาํ เนินการสรรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอแต่งตังเป็ นกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกี ยรติ โชควัฒนา ซึ งเป็ นกรรมการที ครบ
วาระในครังนี และถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องและงดออกเสี ยงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ีจะคัดเลือกเป็ น
กรรมการแทนตนเอง โดยให้นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิริทธิพล ชัยถาวร
เสถียร ร่ วมกันพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่รวมกรรมการทีได้รับการเสนอชือ เห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตังกรรมการ 4 ท่านเดิ ม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ ง
เนื องจากเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถ
ที เป็ นประโยชน์ก ับบริ ษ ทั รวมทังบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง รวมทังมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. และข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
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ทังนี พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และ นายสันติ บางอ้อ ซึ งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้
ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเป็ นระยะเวลามากกว่า ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด
คุณสมบัติ กรรมการอิ สระของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีค วามรู ้ ความสามารถ รวมทังเป็ นกรรมการที ได้น ํา
ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี ยวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการ
ดําเนินงานของบริ ษทั รวมทังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
อนึ ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
30 กําหนดไว้วา่ “ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของ
บริษทั หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่ จํากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อ
เป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรื อบริษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับ
กิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ ตน หรื อประโยชน์ ผ้อู ืน เว้ นแต่ จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนทีจะมีมติแต่ งตัง ”
ดังนัน ก่อนทีทีประชุมจะลงมติเลือกตัง ขอแจ้งให้ทีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านทีเสนอ
แต่งตังในคราวประชุมนีเป็ นกรรมการในบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนี
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดํารงตําแหน่ง กรรมการ : บริ ษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด
: บริ ษทั แชมป์ กบินทร์ จํากัด
: บริ ษทั ไหมทอง จํากัด
ทังนี ประวัติของบุคคลทัง 4 ท่านทีได้รับการเสนอชื อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และ
นิ ยามกรรมการอิ สระ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ
บริ ษทั ขอเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
3. นายสันติ
บางอ้อ
4. นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร
การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

ขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตัง
มติทีประชุ ม ที ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการจํานวน 4 ท่าน เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2564 โดยพิจารณาเลือกตังเป็ นรายบุ คคลตามที เสนอ ของจํา นวนเสี ยง
ทังหมด ดังนี
ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทังสิ น 63 ราย รวมจํานวนหุ น้ ได้ 71,530,206 หุน้
กรรมการ
. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
. นายสันติ
บางอ้อ
. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

เห็นด้ วย
คะแนนเสียง
71,530,206
71,530,196
71,530,196
71,530,206

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ
100
0
0
0
0
100
0
0
0
10
100
0
0
0
10
100
0
0
0
0
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ดังนันคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2564 มีจาํ นวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
3. นายวิริทธิ พล
ชัยถาวรเสถียร
4. นางสุนนั ท์
5. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธี รดา
7. นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร
8. นายขจรศักดิ
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
10.นายสันติ
11.นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
12.นางช่อทิพ
โดยมี นายขจรศักดิ วันรัตน์ เศรษฐ
พลเอกโกญจนาท
นายสันติ บางอ้อ
นางนุชนาถ
นางช่ อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็ นกรรมการอิสระ

มนูญผล
นิ ยมในธรรม
อําพันวงษ์
วันรัตน์เศรษฐ
บางอ้อ
ปราโมช ณ อยุธยา

จุณณะภาต
ธรรมมโนมัย

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2564
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 “ห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ ายเงินหรื อทรั พย์ สินอืนใดให้ แก่ กรรมการ เว้ นแต่ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอืนโดยปกติวสิ ัย ในฐานะทีเป็ นกรรมการของบริษทั ทังนีไม่ รวมถึงค่ าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการ
ได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษทั ”
บริ ษทั ได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี
ปี 2563
1,272,000
400,000
1,672,000

ค่าเบียประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2562
765,000
990,000
1,755,000

สํา หรั บปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั เห็ น ชอบตามที คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนเสนอ โดย
เห็ น สมควรกํา หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในวงเงิ น รวมไม่เ กิ น ปี ละ 6 ล้านบาท โดยพิ จารณาจากผล
ประกอบการของบริ ษทั และวงเงินค่าตอบแทนทีได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนที
จ่ายในปี ทีผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะ
เรื อง ทังนี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอืนทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั และ
เสนอให้จ่าย ดังนี
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี ( สําหรับกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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(2) ค่าเบียประชุม ปี 2564 ( เฉพาะกรรมการทีเข้าร่ วมประชุม )
ในการทําหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง/คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

จํานวนเงิน(บาท)
12,000
9,000
12,000
9,000
10,000

กรรมการ

8,000

(3) สําหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังขึนนัน กําหนดให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี ทังนี ตังแต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทีประชุ ม ที ประชุ มพิ จารณาแล้ว มีมติ เ ป็ นเอกฉัน ท์อนุ มตั ิ การกํา หนดค่ าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบียประชุมให้เป็ นไปตามทีผูถ้ ือหุ น้ เสนอต่อทีประชุมในครังนี
ด้วยจํานวนเสี ยงทังหมด ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนราย

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสียง)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

63
0
0
0

71,530,206
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
นายขจรศัก ดิ วัน รั ต น์ เ ศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เ รี ย นต่ อที ประชุ ม ว่า ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 49 “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่ งหน้ าทีใด ๆ
ของบริษัท” และ ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีนัน ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุกปี ผู้สอบบัญชีซึงออกไปนันอาจ
ถูกเลือกกลับเข้ ามารั บตําแหน่ งอีกก็ได้ ” และข้ อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับสิ นจ้ างเท่ าใด ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
กําหนด”
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สํา หรั บ ปี 2564 ขอเสนอผู ้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ซึ งคณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น ชอบตามที
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรี ยบเทียบ เห็นสมควรให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชี พบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งมีความเชี ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัวไป และมี
ความเป็ นอิสระ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง
7. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 6 ปี ตังแต่ปี 2558) และ/ หรื อ
8. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
9. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
10. นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
11. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
จาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2564
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ดังนี
ปี 2564 (บาท)
450,000
810,000
- ไม่ มี 1,260,000

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอืน
รวมทังสิ น

ปี 2563 (บาท)
450,000
810,000
- ไม่มี 1,260,000

ทังนี ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อทีเสนอมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ งบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ดังนันผูส้ อบบัญชีจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทีประชุ ม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่า
สอบบัญชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยจํานวนเสี ยงทังหมด ดังนี
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

63
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสียง)
71,530,206
0
0
0
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ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ
ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทีได้สละเวลามาร่ วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจ
ให้คณะกรรมการชุดนี บริ หารกิ จการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ ง และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 นี
ปิ ดประชุมเวลา 9.45 น.
บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
สุวิมล เจริ ญศรี ชยั
(นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

ประวัตขิ องบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต้ องออกตามวาระ
ชื อ : นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ
อายุ :
ปี
สั ญชาติ : ไทย
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโทด้านการศึกษา
Emporia State University Kansas, USA
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 68/2005
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Roles of Compensation Committee (RCC) 3/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
: 40 ปี (ตังแต่ปี 2525)
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/บุตรทียังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : 855,300 หุน้ คิดเป็ น 0.89 %
ประสบการณ์ ทํางาน ( ในช่ วง ปี )
กิจการอืนทีไม่ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
บริษทั จดทะเบียนอืน
บริษทั จดทะเบียน
เกียวเนื องกับธุรกิจของบริษทั
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษทั
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษทั
- ไม่มี -ไม่มี - ไม่มี -ไม่มี 2 แห่ง
ผลการดําเนินงานในปี 2564
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิ จ จรรยาบรรณพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
 กรรมการบริ ษทั
/ ครัง
 กรรมการสรรหา 2 / 2 ครัง
 สามัญผูถ
้ ือหุน้
1 / 1 ครัง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2564
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ไม่เป็ น
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่เป็ น
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ไม่เป็ น
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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ประวัตขิ องบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริ ษทั ทีต้ องออกตามวาระ
ชื อ
: นายชัยเลิศ มนูญผล
อายุ
:
ปี
สั ญชาติ
: ไทย
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโทการจัดการ
Abilene Christian University Texas, USA
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการบริ ษทั ซึ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั : ปี ( ตังแต่ปี
)
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: ปี
การถือหุ้นในบริ ษทั (ของตน/คู่สมรส/บุตรทียังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : 322,500หุน้ คิดเป็ น 0. %
ประสบการณ์ ทํางาน ( ในช่ วง ปี )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
กิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษทั จดทะเบียนอืน
บริษัทจดทะเบียน
เกียวเนื องกับธุรกิจของบริษทั
จํานวน
จํานวน ตําแหน่ ง / บริษทั
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษทั
- ไม่มี -ไม่มี แห่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ /บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
กรรมการผูจ้ ดั การ / บจก.แชมป์ กบินทร์
ผลการดําเนินงานในปี 2564
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิ จ จรรยาบรรณพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
 กรรมการบริ ษทั
/ ครัง
 กรรมการบริ หารความเสี ยง / 4 ครัง
 สามัญผูถ
้ ือหุน้
1 / 1 ครัง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2564
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ไม่เป็ น
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่เป็ น
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้เป็ น
ไม่เป็ น
บุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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ประวัตขิ องบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริ ษทั ทีต้ องออกตามวาระ
ชื อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

: นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
: 71 ปี
: ไทย
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการบริ ษทั ซึ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
: ปี ( ตังแต่
)
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/บุตรทียังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : - ไม่มี ประสบการณ์ ทํางาน ( ในช่ วง ปี )
กิจการอืนทีไม่ ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
บริษทั จดทะเบียนอืน
บริษทั จดทะเบียน
เกียวเนื องกับธุรกิจของบริษทั
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษทั
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษทั
กรรมการ / บมจ.บางกอกรับเบอร์
แห่ง
- ไม่มี -ไม่มี ผลการดําเนินงานในปี 2564
 เป็ นกรรมการตรวจสอบทีสอบทานความน่าเชือถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการทีเกียวโยงกันของกิจการ
 ร่ วมดูแลและติดตามระบบการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
 กรรมการบริ ษทั
6 / 6 ครัง
 กรรมการตรวจสอบ
/ ครัง
 สามัญผูถ้ ือหุน
้
1 / 1 ครัง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2564
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
คุณสมบัติ
. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ไม่เป็ น
. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่เป็ น
. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ น้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้
ไม่เป็ น
เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริ ษทั ทีต้ องออกตามวาระ
ชื อ
อายุ
สัญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

: นายวิริทธิ พล ชัยถาวรเสถียร
: ปี
: ไทย
: กรรมการ
: ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
Cleveland State University
ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารธุรกิจ University of Kentucky
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
: กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท : 6 ปี ( ตังแต่
)
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ) : - ไม่มี ประสบการณ์ ทาํ งาน ( ในช่ วง ปี )

บริษทั จดทะเบียนอืน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษทั
กรรมการ /
1

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล

กิจการอืนที
ไม่ ใช่ บริ ษัท
จดทะเบียน

จํานวน
19 แห่ง

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
เกียวเนื องกับธุรกิจของบริษทั
จํานวน

ตําแหน่ ง / บริษทั
กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
กรรมการ / บจก.แชมป์ กบินทร์
กรรมการ / บจก.นราภรณ์

ผลการดําเนินงานในปี 2564
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2564
 กรรมการบริ ษทั
6 / 6 ครัง
 กรรมการบริ หารความเสี ยง
 กรรมการสรรหา
2 / 2 ครัง
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ
 กรรมการบริ หาร
/
ครัง
 สามัญผูถ้ ือหุน้

/ 4 ครัง
2 / 2 ครัง
1 / 1 ครัง

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2564
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ น้ ส่ วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

นายพีรนาถ โชควัฒนา
60 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวเคมี MS (Chemeng)
สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนี ย
วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ เหรี ยญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 302/2021
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการบริ ษทั ซึ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั : วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/บุตรทียังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : , หุน้ คิดเป็ น . %
ประสบการณ์ ทํางาน ( ในช่ วง ปี )
บริษทั จดทะเบียนอืน
จํานวน

ตําแหน่ ง / บริษทั
กรรมการบริ ษทั / บมจ.เอสจี แคปปิ ตอล

กิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษทั จดทะเบียน
จํานวน
15 แห่ง

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท

จํานวน
- ไม่มี -

ตําแหน่ ง / บริษทั
-ไม่มี -

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2564
 กรรมการบริ ษทั
ครัง
 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง
เนื องจากเป็ นบุคคลทีได้รับเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2564
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้
เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํา กัด (มหาชน) ได้ก ํา หนดนิ ยามกรรมการอิส ระไว้ ซึ งมี ค วามเข้มงวดกว่า
ข้อกําหนดขันตําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิ สระเป็ นบุ คคลที มี ความเป็ นอิ ส ระ และมี
คุณสมบัติ ดังนี
1. ถือหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ . ของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนี ให้นับรวมการถือหุ น้ ของ
ผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น กรรมการทีมี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที ปรึ ก ษาที ได้เงิน เดื อน
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่ วนราชการซึ งเป็ นผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทัง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้น ที มี นัย หรื อผู ม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของผูท้ ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อน
วันทีได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการ
ให้ หรื อรั บ ความช่ วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับ หรื อให้กูย้ ืม คําประกัน การให้สิน ทรั พย์เป็ น
หลักประกันหนี สิ น รวมถึงพฤติ การณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญามีภาระ
หนี ทีต้องชําระต่ ออีกฝ่ ายหนึ ง ตังแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตังแต่
ยีสิ บล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดังกล่าว ให้เป็ นไปตาม
วิธีการคํา นวณมูลค่าของรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้นบั
รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึ งปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย หรื อ
ทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับการแต่งตังขึ น เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ งเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ ประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที มี นัยกับกิ จ การของบริ ษ ทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที มี นัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกิ นร้อยละหนึ งของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ
ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัย
กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตังให้เ ป็ น กรรมการอิส ระที มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ ง (1) ถึ ง (9) แล้ว
กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมี
การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที
ข้ อมูลเกียวกับกรรมการอิสระทีบริษทั เสนอชื อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. ชื อ
ประเภทกรรมการ
อายุ
สั ญชาติ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นของคู่สมรส
ทีอยู่

:
:
:
:
:
:
:

นายขจรศักดิ วันรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี
ไทย
- ไม่มี –
- ไม่มี –
ปุณณวิถี ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ
การมีส่วนได้เสี ยในทุกวาระ : - ไม่มี –
การมีส่วนได้ เสี ยพิเศษทีแตกต่ างจากกรรมการท่ านอืนในทุกวาระ : - ไม่มี -

2. ชื อ
ประเภทกรรมการ

: นายสันติ บางอ้อ
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
อายุ
:
ปี
สั ญชาติ
: ไทย
จํานวนหุ้น
: 30,600 หุน้
จํานวนหุ้นของคู่สมรส
: - ไม่มี –
ทีอยู่
: 73/21 ซอยอารี ยส์ มั พันธ์ ถนนพหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแตกต่ างจากกรรมการท่ านอืนในทุกวาระ : - ไม่มี -

3. ชื อ
ประเภทกรรมการ

: พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
: กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
อายุ
: 75 ปี
สั ญชาติ
: ไทย
จํานวนหุ้น
: - ไม่มี จํานวนหุ้นของคู่สมรส
: - ไม่มี –
ทีอยู่
:
ถนนสุ ทธิ สาร(ตอนปลาย) แขวงสามเสน
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสี ยในทุกวาระ : - ไม่มี 33

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 6

การมีส่วนได้ เสี ยพิเศษทีแตกต่ างจากกรรมการท่ านอืนในทุกวาระ : - ไม่มี ข้ อบังคับของบริษทั ในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีก ารประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุ มสามัญ ประจําปี ภายในสี ( )
เดือน นับแต่วนั สิ นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิส ามัญ เมื อใดก็ ได้ สุ ด แต่จะ
เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ ( ) ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุ ม
ไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในสี สิ บห้า ( ) วัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีก ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี
ผูถ้ ือหุ น้ ทังหลายซึ งเข้าชื อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามทีบังคับไว้นัน
จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี สิ บห้า ( ) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ใน
กรณี เช่ น นี ให้ถือว่าเป็ นการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ที คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษทั ต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรค
ห้าครังใด จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ
และข้อ ผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคห้าต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครังนันให้แก่บริ ษทั
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุ มและเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องที จะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียน
ทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานทีที
จะใช้ประชุ มตามวรรคหนึ ง ให้อยู่ในท้องทีอันเป็ นทีตังของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สํานักงานสาขา หรื อสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่ งเอกสารตามที กฎหมายกําหนดให้ผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมกับหนังสื อนัด
ประชุมสามัญประจําปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีสิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทังหมดและต้องมี
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ข้ อ 37.

ข้ อ 38.

ข้ อ 39.

ข้ อ 40.
ข้ อ 44.

หุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จึ งจะเป็ น
องค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรณี ใดโดยเฉพาะ
การประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ ง (1) ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 36 หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้
นันได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอการประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนัน
มิใช่ เ ป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้น ร้องขอ ก็ให้นัดประชุ มใหม่และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนี ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที
ประชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที ได้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการให้ร องประธาน
กรรมการ เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้
ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่า
ด้วยการประชุมในการนี ต้องดําเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้
ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน
นอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ทีทีประชุ มพิจารณาเรื องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ ง หรื อ
พิจารณาเรื องที ผูถ้ ือหุ ้น เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลือนการ
พิ จ ารณาให้ ที ประชุ ม กํ า หนดสถานที วัน และเวลาที จะประชุ ม ครั งต่ อ ไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน ประชุม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ จะเข้าร่ วมประชุมในที ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ชนิ ดใด คราวใด
การประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณากิ จการเหล่านี คือ
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั
(6) พิจารณาเรื องอืน ๆ
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การมอบฉันทะเพือเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อ 41. ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในที ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ แทนตนก็ได้ และผูร้ ับมอบฉันทะต้องยืนหนังสื อมอบฉันทะต่ อประธานคณะกรรมการ
หรื อผูท้ ี ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที ประชุ มก่ อนผูร้ ับ มอบฉัน ทะเข้าประชุ ม
หนังสื อมอบฉันทะต้องทํา ตามแบบที นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
กําหนด
ข้ อ 42. ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใดซึ งทีประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ นไม่
ั มีสิทธิ จะออก
เสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนัน นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ผเู้ ป็ นประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้ อ 43.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนเสียง ให้นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสี ยง
มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

(1)

(2)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งมาประชุ ม และมีสิ ทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ถ้า มีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุ มออกเสี ยงเพิมขึนอี ก
เสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
ข. การซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ทั ทังหมดหรื อ
บางส่ วนทีสําคัญการมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับ บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิมทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษทั

การจ่ ายเงินปันผล
ข้ อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปันผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ให้ก ระทํา ภายในหนึ ง (1) เดื อ นนับ แต่ ว นั ที ที ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น หรื อ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทังนี ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนันในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครังคราว ในเมือเห็นว่า
บริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และเมือจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ข้ อ 58.

บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ งในยีสิ บ (1/20) ของ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึงหนึ งใน
สิ บ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เมือได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารองตาม
กฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํามูลค่าหุน้ ตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 18. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ ง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมี ถินที อยู่ในราชอาณาจัก รให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที
ตามข้อบังคับในกิ จการซึ งประธานกรรมการมอบหมาย การลงนามผูกพันบริ ษทั ให้กรรมการ
สองคนลงลายมือชื อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั คณะกรรมการอาจกําหนดชื อ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ข้ อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกในความผิดเกี ยวกับทรัพย์ทีได้กระทํา
โดยทุจริ ต
( ) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่ วยงานของรัฐฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที
ข้ อ 20. กรรมการนันให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการทีทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับ
การเลื อกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํา นวนกรรมการทีที ประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ ต้องเลือกตังในครังนันให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ข้ อ 21. ในการประชุ มสามัญ ประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตํา แหน่ งเป็ นจํานวนหนึ งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวน ใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี
ที สองภายหลังจดทะเบี ย นบริ ษทั นันให้จับ ฉลากกัน ว่า ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่ อไปให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ ง
แล้วอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
ข้ อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ น้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้าง
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หุน้ ส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิ จการอันมีสภาพ
อย่า งเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน กับ กิ จการของบริ ษทั ไม่ ว่ า จะทํา เพื อประโยชน์ ต นหรื อ
ประโยชน์ผอู ้ ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 32. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ
และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติ วิสัยในฐานะทีเป็ นกรรมการของบริ ษทั เช่น
เงินเดือน เบียประชุม เบียเลียง เบียประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่า
นํามัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีกรรมการได้รับใน
ฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่ งตังผู้สอบบัญชี การกําหนดค่ าสอบบัญชี และการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้ นของ
ผู้สอบบัญชี
ข้ อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั
ข้ อ 50. ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตังทุกปี ผูส้ อบบัญชีซึงออกไปนันจะถูกเลือก
กลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด

ข้ อ 54. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที เข้าร่ วมประชุ มในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุกครังที มีการพิจารณางบดุล
และบัญชี กาํ ไรขาดทุน และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริ ษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น
ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ทีผูถ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังนันแก่
ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
…………………………………………..

38

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 7
เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้ าร่ วมประชุ มต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัตใิ นการประชุม
การลงทะเบี ย นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้น ครั งที
ของ บริ ษ ัท ประชาอาภรณ์ จํา กัด (มหาชน)
จะดําเนิ นการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนันเพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทีจะ
เข้าร่ วมประชุมโปรดนําหนังสื อเชิญประชุม (แบบแจ้ งการประชุมทีมี Barcode) ไปในวันประชุมด้วย
1. เอกสารทีผู้เข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ
หนังสื อเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(2.1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ทีแนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก. ซึ งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.pg.co.th) พร้อมทังกรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2.2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ หนังสือเดินทาง
ของผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ทีแนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก. ซึ งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.pg.co.th) พร้อมทังกรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง
ของผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณีมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ทีแนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้ ซึงสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.pg.co.th) พร้อมทังกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ั บมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และ
หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน
(1.2) หนัง สื อยื น ยัน ว่า ผูล้ งนามในหนัง สื อ มอบฉัน ทะแทนได้รับ อนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ คัส โตเดี ยน
(Custodian)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง
ของผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2. ระเบียบปฏิบัตใิ นการประชุม
2.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2.2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย
2.3 การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หนึงหุ้น เป็ น หนึงเสี ยง
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 43
บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที 26 เมษายน 2565
ผู้ถือหุ้น PG

(ปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(ตังแต่เวลา 07.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(ตังแต่เวลา 07.00 น.)
แสดงหนังสื อเชิญประชุม
( แบบแจ้ งการประชุ มทีมี Barcode)
หนังสื อมอบฉันทะ และหลักฐานประกอบ
พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนผูร้ ับมอบฉันทะ

แสดงหนังสื อเชิญประชุม

( แบบแจ้ งการประชุ มทีมี Barcode )

และบัตรประจําตัวประชาชน

รับป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั (ระบุชือ เลขทีลงทะเบียน และจํานวนหุ้น)

เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 09.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลําดับ
วาระใดๆ ยกเว้น วาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้นที ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ยกป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าที จะนับคะแนน พร้อมทังแจกบัตร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขที ลงทะเบี ยน ระบุ
ความเห็ น ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่ ง คื น
เจ้าหน้าทีทันที

วาระเลือกตังกรรมการบริ ษัท ผูถ้ ือหุ ้นทุ กท่ าน โปรดระบุ
ความเห็นเลือกตังกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พร้อมทัง
ลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุ้นทีไม่เห็ นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ในการเลือกตังกรรมการบริ ษทั ท่านใด ให้ยก
ป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที จะนับคะแนน เมือเสร็ จสิ นการลง
มติในวาระนี เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจาก ผูถ้ ือหุ ้น
ทุกท่าน

สรุ ปผลคะแนนให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ
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