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ท่ี PDG/COMSEC/002/61 

 
วนัท่ี  23 มีนาคม  2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียก
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องป่ินเกล้า 1  ชัน้ 9 
โรงแรมเดอะรอยลัซิตี ้ เลขท่ี 798, 800 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 โดยมี
ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประชมุดงักลา่วภายใน  14 
วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา  ท่ี
กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึน้ โดยถูกต้อง
สมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามส าเนา
รายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560         
ได้ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ท่ีได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้ได้จดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน        
รอบปี 2560 ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
 
 
 

http://www.prodigy.co.th/
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 (ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน 
(1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ (3) การอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 2 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงิน   รวม 
74,411,932 บาท และไมมี่ยอดขาดทนุสะสม ดงันัน้ ภายใต้มาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั  พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั บริษัทจงึสามารถจ่าย    เงินปันผลได้ 
 ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ ดงันัน้ จงึควรด าเนินการจ่าย          เงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท (ย่ีสิบสองสตางค์) (หรือคิด
เป็นร้อยละ 79.83 ของสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้สิน้จ านวน 270,000,000 
หุ้น ในการนี ้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2560 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เม่ือวนัท่ี 7 
กนัยายน 2560   และจะจ่ายเงินปันผลสว่นท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) ในวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2561 รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 37,800,000 บาท ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 
 ทัง้นี ้บริษัทได้จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจนครบเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้วจึงไม่
ต้องกนัส ารองเพิ่มอีก 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1.  ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 74.41                93.33 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 270,000,000 270,000,000 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.22 0.25 
4.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 59.40 67.50 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 79.83 72.32 
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 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพ่ือมีมติ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท (ย่ีสิบสองสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงิน   
ปันผลระหว่างกาลของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงิน     
ปันผลสว่นท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 จ านวน 270,000,000 หุ้น 
 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยผู้ รับเงินปันผล
จะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและผู้ รับเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ       
แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นีบ้ริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักลา่วเม่ือได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

 ในการนี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิใน
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยงัไม่มีความแน่นอน ซึง่ขึน้อยู่กบัมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ กรรมการต้องออก

จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น คือ 
  1. นายวิสทุธิ      วิทยฐานกรณ์  (กรรมการ) 
  2. นายปราโมทย์       สนัติวฒันา  (กรรมการ) 
   3. นายวรวฒุิ      ตัง้พิรุฬห์ธรรม    (กรรมการ) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาในเร่ืองของการเสนอช่ือกรรมการกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งของกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ
ช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นายวิสุทธิ   วิทยฐานกรณ์ , นายปราโมทย์  สันติวัฒนา และนายวรวุฒิ             
ตัง้พิรุฬห์ธรรม  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 
 นอกจากนีต้ามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้นตัง้แต่    
วนัท่ี 26 ตลุาคม 2560 จนถงึ วนัท่ี 15 มกราคม 2561 นัน้  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเหน็ควรเสนอช่ือบคุคลดงัต่อไปนีใ้ห้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 คดัเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  1. นายวิสทุธิ      วิทยฐานกรณ์  (กรรมการ) 
  2. นายปราโมทย์       สนัติวฒันา  (กรรมการ) 
   3. นายวรวฒุิ     ตัง้พิรุฬห์ธรรม     (กรรมการ) 
 
 ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 
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วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ
ของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
ในปีนีค้่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุม     
เงินรางวลั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจดัสรรตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีน าเสนอโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เหน็สมควรน าเสนอ
ต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ให้อนมุตัิจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการบริษัทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัท เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน 4,000,000 บาท 

 หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถดรูายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี (2558 – 2560) 
                  ในรายงานประจ าปี 2560  

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ออกประกาศ    
เพ่ือก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการ เงิน)ทุก 5 รอบปีบญัชี     
โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ และเม่ือมีการหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี    
รายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี ก่อนจะกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อก าหนดดงักล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือนางสาว
ศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทัง้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเหน็ชอบ และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ดงันี ้

 
 
 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  5813 
หรือนางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้ มี
คุณสมบตัิครบตามข้อบงัคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์       
มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้สว่นเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

 ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) 
งบสอบทานไตรมาส 1 130,000 120,000 110,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 130,000 120,000 110,000 
งบสอบทานไตรมาส 3 130,000 120,000 110,000 
งบตรวจสอบประจ าปี 500,000 400,000 350,000 
รวมทัง้สิน้ 890,000 760,000 680,000 
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เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้ 3 คนไม่ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทาน / ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท 5 รอบบญัชีติดต่อกนั และมีรายละเอียดดงันี ้

 1. นางชลรส   สนัติอศัวราภรณ์  ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2559 - 2561 
 2. นายฉตัรชยั       เกษมศรีธนาวฒัน์  ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ 
    บริษัทประจ าปี 2561 
 3. นางสาวศิราภรณ์          เอือ้อนนัต์กลุ  ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ 
    บริษัทประจ าปี 2561 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทัง้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจ 
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นควรมีโอกาสท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ทัง้นี ้
การเสนอเร่ืองอื่น ๆ นัน้จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย 
 จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ในการประชุมครัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทน ขอให้ท าเป็นหนงัสือตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ี
ได้แนบมา และน ามามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้า
ประชมุ 
 อนึง่ เพื่อให้การลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและ / 
หรือ ท่านผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย โดยบริษัทก าหนดรายช่ือ         
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 (Record 
Date)  

       ขอแสดงความนบัถือ 

        

                 (นายธงชยั  ตนัสทุตัต์) 
       กรรมการผู้จดัการ 

หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ 
www.prodigy.co.th  

 2. หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561สามารถ
สง่ค าถามได้ที่ ir@prodigy.co.th 

http://www.prodigy.co.th/
mailto:ir@prodigy.co.th
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เอกสารแนบท้าย 1 : ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 

 

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

     บริษัท พรอดดจิิ จ ากัด (มหาชน) 

 
 ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชัน้ 3  โรงแรม 

เดอะรอยลัริเวอร์  เลขท่ี 219  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลดั   เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ประยรู      บญุประเสริฐ ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร     ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ 
4. ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์ กรรมการอิสระ 
5. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
6. นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
7. นายปราโมทย์ สนัติวฒันา กรรมการ 
8. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ/เลขานกุารบริษัท 

 รศ.ประยรู  บญุประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ โดยมีนายวชัร  วิทยฐานกรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท 
และนางมนทิพย์  ซ่ือวฒันากลุ เป็น เลขานกุารท่ีประชมุ  

เลขานกุารท่ีประชมุรายงานต่อท่ีประชมุว่า   ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วจ านวน 135,000,000 บาท   แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  การประชมุครัง้นี ้ มีผู้ ถือ
หุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และได้มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน  56 ราย มีหุ้ นจ านวนรวมกันทัง้หมด 
180,924,287  หุ้น  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.0090  ของจ านวนหุ้น ซึ่งจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 35 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

เลขาท่ีประชมุกลา่วเชิญทา่นประธานท่ีประชมุด าเนินการประชมุ   ประธานกลา่วเปิดประชมุพร้อมกลา่วต้อนรับผู้ ถือ
หุ้นท่ีเดินทางมาเข้าร่วมประชมุ  โดยการประชมุในวนันีเ้ป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 เลขานกุารท่ีประชมุ ได้กล่าวแนะน าตวัแทนผู้สอบบญัชีและผู้สงัเกตการณ์นบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ ได้แก่ ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ       จากบริษัท  ส านกังาน อีวาย  จ ากดั  จ านวน  2  ทา่น   ได้แก่ 1. คณุชลรส  สนัติอศัวราภรณ์   และ 
2. คณุวรรษชล วิริยะสกลุสขุ   
 



7 

 

 เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก ากบัหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ
เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น การประชมุในทกุระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทจงึได้จดัให้มีตวัแทนผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนจ านวน 2 ทา่น คือ 1 คณุผอ่งมาริน  คงศิริ และ 2. คณุปิยะวดี  บ ารุงตระกลู 
 นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจ านวน  3  ท่าน เพ่ือด าเนินการรับบัตรลงคะแนน  และประมวลผล
คะแนน  โดยเจ้าหน้าท่ีจะอยู่ทางด้านข้างทัง้สองฝ่ังของผู้ ถือหุ้น เจ้าหน้าท่ีจะถือกลอ่งลงคะแนนและถือไมโครโฟน    ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ท่ีจะซกัถาม   
 เลขานุการท่ีประชุมชีแ้จงการออกเสียงลงคะแนนว่า  ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด มาตรา 107 (1) และ
ข้อบงัคบั ข้อ 38 ก าหนดวา่ มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกตินัน้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ    และ    
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 
 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน ให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมอบฉนัทะมีอยู่ ทัง้นีใ้ห้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเป็น
คะแนนเสียงท่ีใช้นบัมติในท่ีประชมุ 
 การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข  จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค    จะใช้
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้นเทา่นัน้ 
 ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครัง้นี ้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพ่ือ
พิจารณาทกุวาระ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ของตลาด
หลกัทรัพย์และส านกังานกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ก าหนด ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทกุท่าน
ได้รับบตัรลงคะแนนครบถ้วนทกุวาระเม่ือตอนลงทะเบียน  หากท่านผู้ ถือหุ้นรายใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนน จะต้องแจ้งให้กบั
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับลงทะเบียนให้ทราบ    ส าหรับในบตัรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนน
เสียง จ านวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง   เม่ือสิน้สดุแต่ละวาระประธานจะขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ    บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่อง
ไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ และเม่ือน าไปหกักบัจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  
 ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทัง้ 3 ช่อง คือ  
เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการจ าแนกเป็นรายบคุคล 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนน
เสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีด้านข้าง เพ่ือท าการหกัคะแนน และแจ้งอีกครัง้เม่ือกลบัมาในท่ีประชุม เพ่ือนบัคะแนนรวมเข้าไปใหม่ 
หากไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการ เข้า-ออก จะนบัคะแนนเสียงเป็นเหน็ด้วย 
 
 
 
 



8 

 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีกิจธุระจ าเป็นท่ีต้องออกจากท่ีประชมุก่อนการประชมุจะเสร็จสิน้ และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี หากไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการออกจากท่ีประชมุ     จะขอนบัคะแนนเสียงเป็นเหน็ด้วย 

เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งว่า ส าหรับกรณีฉกุเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทกุทา่นออกทางประตทูางออกของห้องประชมุทัง้ 
2 ประต ูและให้ใช้ประตทูางออกด้านขวามือ เพ่ือใช้เป็นทางหนีไฟ โดยสามารถเลือกใช้ได้ 2 ทาง คือ   เดินตรงลงไปยงัลอ็บบี ้
ของโรงแรม  หรือ  เลีย้วซ้ายไปยงัลานจอดรถชัน้ 3 ของโรงแรม 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครัง้นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพ่ือ
พิจารณาเข้ามา  ขอถือว่าท่ีประชมุรับรองให้ระเบียบวาระการประชมุครัง้นีเ้ป็นไปตามท่ีเสนอต่อผู้ ถือหุ้นแล้ว  จึงขอด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงักลา่วตอ่ไป 

ประธานฯ  ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
 ประธานกลา่วแนะน ากรรมการบริษัทแตล่ะทา่น ของ  บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน)   

 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัองัคารท่ี  26 เมษายน 2559 โดยมีส าเนารายงานการ 
ประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปก่อนหน้านี ้โดยบริษัทได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประชมุ 
ดงักล่าวขึน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการ   มีความเห็นว่า รายงาน
การประชมุฉบบัดงักลา่วได้บนัทกึโดยถกูต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว จึงขอรับรองรายงานการประชมุ แต่หากผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใดขอให้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแจ้งความ
ประสงค์แก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนั องัคารท่ี 26  เมษายน 2559 แต่อย่างใด  ประธานจึง
ขอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุ 

 
มตทิี่ประชุม     ที่ประชุมมีมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรอง 

         รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 ดังนี ้  
 เหน็ด้วย 180,923,787     เสียง         คิดเป็นร้อยละ      100         ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย                   0     เสียง         คิดเป็นร้อยละ          0       ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง                   0     เสียง         คิดเป็นร้อยละ          0         ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง)     
    
วาระที่ 3         รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
            ประธานได้เชิญ ให้ นายธงชัย  ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบ            
ปี 2559 ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมรับทราบ   สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีท่ีผ่านมา  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท    ส าหรับเศรษฐกิจระดบัมหภาคของไทยเม่ือปีท่ีแล้วช่วงคร่ึงปีแรก ประสบปัญหาเร่ืองภยัแล้ง ต่อเน่ืองจากปลายปี 2558  ท า
ให้การเพาะปลกูผลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร  ส่งผลกระทบต่อรายได้และก าลงัซือ้ของผู้บริโภค ท่ีอยู่ในต่างจงัหวดั   ขณะเดียวกนัในช่วงปี 
2558  ตวัเลขการส่งออกของประเทศมีตวัเลขติดลบเป็นรายเดือนทกุเดือน ประมาณ 5%    โดยท่ีตวัเลขการส่งออกของประเทศคิด
เป็น 60-80%    ส่งผลไปถึงการจ้างงานต่างๆ  และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง ผลจากก าลงัซือ้ท่ีลดลงท าให้อตัราการใช้ก าลงัผลิต
อตุสาหกรรม  ในประเทศเหลือเพียงแค่ 60%   จึงท าให้ไม่ก่อให้เกิดการลงทนุใหม่  ถึงแม้ว่าทางภาครัฐพยายามท่ีจะออกมาตรการ
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สง่เสริมมากระตุ้นการลงทนุ  เพ่ือให้เกิดการใช้จ่าย  แต่ก็ยงัไม่สามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัภาคเอกชนในการลงทนุใหม่    แต่จาก
การ อดัฉีดเม็ดเงินของภาครัฐเข้าสูโ่ครงสร้างเศรษฐกิจหลายโครงสร้าง  ก็พอจะช่วยพยงุเศรษฐกิจได้บ้าง  อีกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจในปี 59 ท่ีผ่านมา  คือ ราคาน า้มนัดิบ ซึ่งมีภาวะท่ีผนัผวนมาก  เน่ืองจากกลุม่ ประเทศ OPEC และนอก OPEC รวมตวั
กนั พยายามลดก าลงัการผลิตน า้มนัดิบ  เพ่ือลดอปุทานน า้มนัดิบในตลาดโลก    วตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะดึงราคาน า้มนัดิบให้สงูขึน้   
จากปลายปี 58 ราคาน า้มันดิบอยู่ท่ีประมาณ 29 เหรียญ : บาร์เรล ปรับตัวสูงขึน้อยู่ท่ีประมาณ  54  เหรียญ : บาร์เรล ซึ่งการ
ด าเนินการดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ราคาต้นทนุคอ่นข้างมากในทกุอตุสาหกรรม 
 

ด้านปัจจยับวกเศรษฐกิจในปี 59 ท่ีผ่านมา  จะเป็นในเร่ืองของการท่องเท่ียว  ถงึแม้จะมีนโยบาย  การปราบปราม 
“ ทวัร์ศนูย์เหรียญ”  เข้ามา แตก่็ไมไ่ด้กระทบตอ่การทอ่งเท่ียวมากนกั ในภาพรวม จ านวนนกัทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้สง่ผลให้เกิด                   
การใช้จ่ายของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  จงึเป็นปัจจยัหลกัท่ีช่วยพยงุเศรษฐกิจในปี 59 ท่ีผ่านมา 

โดยสรุปในปี 59  GDP ภายในประเทศ อยูท่ี่ 3.2%   สงูกวา่ปี 58 ท่ีอยูป่ระมาณ  2.9%  ขยายตวัขึน้เลก็น้อย  
เม่ือลงลกึไปสูอ่ตุสาหกรรมพลาสติก PET  สภาพตลาดมีการแข่งขนัสงู  อยูใ่นลกัษณะ Supply Over Demand  เพราะมีเคร่ืองจกัร
ราคาถกูจากประเทศจีน เข้ามาท าตลาดในประเทศ ท าให้มีการติดตัง้เคร่ืองจกัรในราคาถกูคอ่นข้างมาก ท าให้มีการผลิตท่ีมากขึน้   
ในขณะท่ีเกิดสภาวะสง่ออกไมท่นั จงึท าให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด  เป็นอีกปีท่ีอตุสาหกรรมพลาสติก PET มีการขยายตวัต ่ากว่า 
10% ซึง่ถือวา่เป็นการขยายตวัท่ีไมส่งูเทา่ท่ีควร ส าหรับตวัเลขผลประกอบการในปี 2559 ของบริษัท มียอดขายรวม 639.62  ล้านบาท  
ลดลงจากปี 58 อยูท่ี่ 33.53 ล้านบาท  คิดเป็น 4.98%   ในขณะท่ีมีรายจ่ายรวมในปี 59  อยูท่ี่ 522.66 ล้านบาท โดยรายจ่ายท่ีลดลง
เป็นในสว่นของต้นทนุประมาณ  9%   สว่นก าไรก่อนภาษีเงินได้ ในปี 59  อยูท่ี่ 116.67 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 13.24 ล้านบาท  
คิดเป็น 12.80% โดยมีก าไรสทุธิในปี 59 อยูท่ี่ 93.329 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 10.61 ล้านบาท  คิดเป็น 12.83%  
 

ทางด้านข้อมลูทางการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีสินทรัพย์รวม  677.75 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 58  เป็น 
จ านวน   56.72 ล้านบาท  คิดเป็น 9.13%   ในด้านหนีส้ินรวม  117.71 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 23.85  ล้านบาท คิดเป็น  25.41%     
โดยในปี 59   หนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ จะเป็นในสว่นของเจ้าหนีก้ารค้า  (ด้านเคร่ืองจกัร)  ในสว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 59 จ านวน 560.04 ล้าน
บาท  เพิ่มขึน้ จากปีก่อน  32.87  ล้านบาท  คิดเป็น 6.24%   ในด้านข้อมลูตอ่หุ้น   ในปี 59 บริษัท มีก าไรตอ่หุ้น  0.35  บาท  เพิ่มขึน้
จากปี 58   จ านวน 0.04 บาท  คิดเป็น  12.90%   ส าหรับมลูคา่ตอ่หุ้นในปี 59 อยูท่ี่ 2.07  บาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.12 บาท คิดเป็น  
6.15% ในภาพรวมบริษัท มัน่คงและแข็งแรงขึน้ 
  อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั   ในปี 59  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  3.82  เทา่  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.2 คิดเป็น 
5.52% อตัราส่วนหนีต้่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) ในปี 59   อยู่ท่ี 0.21 เท่า เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.03 คิดเป็น 16.67% (ตามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้นในสว่นของหนีท่ี้เพิ่มขึน้ คือ เจ้าหนีท้างการค้า)   ส าหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) ในปี 59   อยูท่ี่ 17.17%  เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 0.95 คิดเป็น  5.86%  โดยมีข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
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ข้อมูลทางการเงนิ / Financial Highlights 
 

 
จากนัน้ประธานกลา่วถงึข้อมลูทางตวัเลขของบริษัท แสดงให้เห็นวา่มีผลประกอบการท่ีดีและมีความมัน่คง  ทัง้นี ้

หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการซกัถามสิ่งใด หรือ ต้องการข้อมลูใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 
 
คุณกติตพิงศ์   มานะอนันตกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อย   
ค าถาม   ข้อที่ 1.  รายได้ท่ีลดลง เกิดจากอะไร  ต้องการทราบรายละเอียดในเชิงลกึ  ทัง้สาเหตดุ้านราคาสินค้าท่ีลดลง  หรือ เกิดจาก  
                               จ านวนการผลิตมีปริมาณลดลงอยา่งไร  โดยขอให้จ าแนกเป็นรายกลุม่สินค้าของบริษัท 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
2559 
2016 

2558 
2015 

2557 
2014 As Ended Of 31 December 2016 

ฐานะทางการเงนิ    Financial Status 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 677.75 621.03 693.18 Total Asset (Million Baht) 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 117.71 93.86 200.12 Total Liabilities (Million Baht) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 560.04 527.17 493.06 Shareholder’s Equity (Million Baht) 

ผลประกอบการ    Operational Performance 

รายได้รวม (ล้านบาท) 639.62 673.15 692.45 Total Revenue (Million Baht) 

รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 522.66 568.07 614.01 Total Expenses (Million Baht) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 116.67 103.43 72.95 Earnings Before Income Tax (Million Baht) 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 93.33 82.72 58.41 Net Earnings (Million Baht) 

อัตราส่วนทางการเงนิ    Financial  Ratio 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.82 3.62 2.32 Current Ratio (Times) 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 14.59 12.29 8.46 Net Profit Margin (%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.17 16.22 15.14 Return On Shareholder’s Equity (%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.37 15.99 9.33 Return On Total Asset (%) 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.18 0.41 Debt to  Equity (Times) 

ข้อมูลต่อหุ้น    Per Share Data 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.35 0.31 0.25 Earnings Per Share (Baht) 

มลูค่าต่อหุ้น (บาท) 2.07 1.95 1.83 Value Per Share (Baht) 

จ านวนหุ้ นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 
(หุ้น) 

270,000,000 270,000,000 229,917,808 The Weight Average no of Common Stock 
(Share) 
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คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ รายได้ท่ีลดลงประมาณ 5%  เกิดจากปริมาณการขายท่ีลดลง  ซึง่สาเหตหุลกัยงัคงอยู่ในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ค่อย

ดีในปีท่ีผ่านมา ท าให้ก าลงัซือ้ไมค่อ่ยดี  โดยบริษัทแบง่กลุม่สินค้าหลกัเป็น 4 กลุม่ โดยประกอบด้วย 
  1.กลุม่น า้มนัพืช   มีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้ 
  2. กลุม่น า้ด่ืมมีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้ 
  3.กลุม่น า้ผลไม้ มีอตัราการขยายตวัลดลง ท่ีคอ่นข้างมาก 
  4. กลุม่เคร่ืองปรุงรส  มีอตัราการขยายตวัลดลงกวา่ปีก่อน  แตไ่มม่ากนกั 
   ซึง่ในรายงานประจ าปี หน้า 30  ได้ระบขุ้อมลูตวัเลขจ าแนกรายกลุม่ ซึง่ทางผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูตวัเลขใน 

                สว่นของ ยอดขาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึน้  
 
ค าถาม  ข้อที่ 2.   ในเร่ืองของราคาตอ่หน่วยท่ีกลา่วไว้ใน ข้อ.1 (ท่ีมีการปรับขึน้หรือลดลง) อยา่งไร 
คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ อธิบายเพิ่มเติมวา่ สามารถดตูวัเลขของปี 58 ประกอบร่วมได้ ในทกุกลุม่สินค้าอาจจะมีปรับขึน้ลงบ้าง แตก่็จะใกล้เคียงกนั 
 
คุณฮัง้ใช้   อัคควัสกุล  จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย  ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น    
ค าถาม  ข้อที่ 1.   โดยอ้างอิงเอกสาร รายงานประจ าปีหน้า  69  (ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน )   
                               จากข้อความ  “.ในปี 2559  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 93.329 ล้านบาท   เพิ่มขึน้ 10.613 ล้านบาท  หรือ คิดเป็นร้อยละ 
 12.83  เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีก าไรสทุธิ 82.716 ล้านบาท   เน่ืองจากราคาวตัถดุิบปรับตวัลดลง  การปรับปรุง 
                                กระบวนการผลิต “    จากข้อความดงักลา่ว จงึมีข้อซกัถาม ดงันี ้

   1.  ก าไรจากราคาวตัถดุิบปรับตวัลดลงก่ีเปอร์เซน็ต์ .  และก าไรจากการปรับปรุงการผลิตได้ก่ีเปอร์เซน็ต์ 
   2. การด าเนินงานท่ีสืบเน่ืองในปี 60 มีแนวทางเชิงรุกอยา่งไรท่ีจะท าให้ธุรกิจนีแ้ข็งแรงตอ่ไปในอนาคตและ มี 
       แผนการอยา่งไร 
    ขอช่ืนชมท่ีบริหารงานจนมีผลประกอบการท่ีดีและมีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีสงู  และอยากให้บริษัทท่ีจด 

ทะเบียนไทยมีผลประกอบในลกัษณะนีเ้ป็นจ านวนมาก 
คุณธงชัย ตอบข้อซักถาม จ าแนกเป็นข้อๆ ดังนี ้
ค าตอบ   ข้อ 1.    ต้นทนุการขายในปี 59  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 58  ลดลง 47.928 ลบ.  คิดเป็น 9.20%  สว่นท่ีทางผู้ ถือหุ้น 
                              สอบถามถงึสาเหตหุลกัคือ ต้นทนุการผลิตท่ีลดลงประมาณ 80%  สว่นอีก 20% เกิดจากการปรับปรุงระบบการ 
                              ผลิตภายใน  ส าหรับค าถามท่ี 2   ขอยกยอดการตอบค าถามไปอยูใ่นวาระ 9  เร่ืองอ่ืนๆ ในการแจ้งเก่ียวกบั 
                              แผนการด าเนินงานในปี 60   
                             จากนัน้ประธานสอบถามผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนในการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม  หากไมมี่ข้อซกัถามใด ขอมติรับทราบ 
มตทิี่ประชุม       รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 4        พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขายทุนรอบปีบญัชี 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559   ท่ีบริษัทได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  กับได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งได้ส่งส าเนาให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท  
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุดงักล่าว   ได้จดัท าอย่า งถกูต้องและ
ผ่านการตรวจสอบตามขัน้ตอนทกุประการ 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 2559 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี ้
 เหน็ด้วย  180,923,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 ประธานชีแ้จงว่าภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 46 ซึง่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน   ดังนัน้ เม่ือพิจารณาจาก ผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม  93,328,529  บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้  คณะกรรมการจึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ  การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.25  บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 72.32  ของก าไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน  270,000,000  หุ้น 

    
          ในการนีบ้ริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ   ผลการด าเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอตัราหุ้น 

ละ 0.08   บาท (แปดสตางค์) เม่ือวนัท่ี  8  กันยายน 2559  เป็นจ านวนเงิน 21,600,000 บาท  และบริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559  อีกหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 
45,900,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 67,500,000 บาท  ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ จงึขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

         ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2558 ตามตารางท่ีได้น าเสนอ  ดงันี ้
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 
1.  ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)      93.33      82.72 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 270,000,000 270,000,000 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น)       0.25      0.22 
4.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)       67.50      59.40 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%)       72.32      71.81 
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คุณฮัง้ใช้   อัคควัสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น  
 มีข้อเสนอฝากให้บริษัทพิจารณา เน่ืองจาก ทางชมรมผู้ ถือหุ้นไทยก าลงัรณรงค์ในการท า XD หลงัจากมีการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี   โดยยกตวัอย่าง เช่น หลงัจากวนันีมี้มติจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และมีการ
ซือ้ขายหุ้น  ผู้ ท่ีท าการซือ้ขายหุ้นหลงัจากนีก้็จะไม่ได้รับเงินปันผล เป็นต้น   เน่ืองจากก่อนหน้านีมี้บางบริษัท ท่ีมีการท า XD 
ก่อนท่ีจะมีมติจากการประชมุผู้ ถือหุ้น  แต่เม่ือมีการประชมุผู้ ถือหุ้นแตป่รากฏวา่มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมผ่่าน  ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีซือ้
หุ้นไม่ได้รับเงินปันผล   จึงต้องน าเร่ืองดงักลา่วขึน้สูศ่าลยตุิธรรม  ท้ายสดุศาลยกค าร้อง  จากเหตกุารณ์นีผู้้ ถือหุ้นก็ขายหุ้น  ซึ่ง
เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้กบับริษัทจดทะเบียนในอดีต  ทางชมรมพยายามรณรงค์เร่ืองนี ้ โดยขณะนีมี้การตอบรับหลายบริษัทแล้ว   
ในการด าเนินการลกัษณะดงักล่าวจะมีผลกระทบกบัผู้ ถือหุ้นหรือไม่ ในการได้รับเงินปันผลช้า ได้เท่าเดิมหรือไม่นัน้   กระผม
ยืนยันว่า  “ไม่”   หากด าเนินการท า XM ก่อน แล้วจึงท า  XD ในภายหลงั (ประมาณ 2 วัน)  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณา โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลตามเดิม  สิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบับริษัท มีเพียงอย่างเดียว คือ  จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม ในการ 
ปิดสมุดทะเบียนหุ้ นใหม่  โดยในเร่ืองนีเ้ป็น จริยธรรมท่ีไม่มีในข้อกฎหมาย   ดังนัน้หากกระท าได้ก็จะเป็นสิ่งท่ีอยากจะ
ขอขอบคณุ และอยากให้ช่วยกนัรณรงค์    จึงน าเสนอเพ่ือให้น าไปพิจารณา     เผ่ือจะใช้ในการด าเนินการในปีหน้า   ทัง้นีข้อ
ช่ืนชมบริษัท และ อยากจะให้ขยายฐานการผลิตเพิ่มขึน้ เพ่ือลดโลจิสติกส์   ซึ่งในเร่ืองของแนวทางดงักล่าว ประธานรับท่ีจะ
น าไปพิจารณา    
 จากนัน้ประธานสอบถามผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีประเด็นใดอีกหรือไม่   หากไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามหรือทักท้วง  
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559  โดยบริษัทฯ ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559  ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) 
เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 
0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์)  ในวันที่ 22  พฤษภาคม 2560  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เหน็ด้วย 180,923,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้  กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน   3  ทา่น   
               1. ดร.ธเนตร  นรภมูิพิภชัน์  (กรรมการอิสระ) 
   2. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์  (กรรมการผู้จดัการ) 
    3. นายวชัร              วิทยฐานกรณ์  (กรรมการ) 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี   ประธานฯ  ได้เชิญ ดร.ธเนตร  นรภมูิพิภชัน์, นายธงชยั   
ตนัสทุตัต์ และนายวชัร  วิทยฐานกรณ์  ออกจากท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาวาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ 
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ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิ และความเหมาะสมของการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ และตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  และคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมเพ่ือรับ  การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า      แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ
บคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ดงันัน้ ตามท่ี  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาและมีมติให้ 
กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีออกตามวาระ ได้รับการคัดเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแน่งอีกวาระหนึ่ง  พร้อมทัง้ได้น ามติเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการท่ีออกตามวาระ) ได้
พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอช่ือบุคคลดังต่อไปนีใ้ห้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 คัดเลือกเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  เน่ืองจากในการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมาบคุคลทัง้สาม เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและทุม่เท
ให้กบับริษัทด้วยดีมาตลอด  จึงมีความเห็นสมควรน าเสนอช่ือบคุคลทัง้ 3 ท่าน  เพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ ดงันี ้
     1. ดร.ธเนตร    นรภมูิพิภชัน์  (กรรมการอิสระ) 
             2. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์  (กรรมการผู้จดัการ) 
              3. นายวชัร   วิทยฐานกรณ์    (กรรมการ) 
 

ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ ส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ข้อก าหนดระเบียบการประชมุในการ
นบัคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ให้ครบทัง้ 3 คน เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะ 
เป็นผู้ เก็บบตัรลงคะแนนในวาระนีจ้ากทกุท่าน  การเก็บบตัรลงคะแนนจะเก็บจากทกุคน ทัง้คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง และ นบัคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด     การนบัคะแนนจะท าการนบัคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และท า
การสรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื่อแสดงผลให้ทางผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้รับทราบ  โดยมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเป็นผู้สงัเกตการณ์ 
เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถกูต้อง    มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านลงคะแนน
เสียง    เพ่ือเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
                             6.1 ดร.ธเนตร    นรภมูิพิภชัน์    (กรรมการอิสระ) 
             6.2 นายธงชยั     ตนัสทุตัต์    (กรรมการผู้จดัการ) 
              6.3 นายวชัร     วิทยฐานกรณ์      (กรรมการ) 
   
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตแิต่งตัง้ให้ ดร.ธเนตร  นรภูมพิภิัชน์  ,   นายธงชัย    ตันสุทัตต์   และ นายวัชร   
วิทยฐานกรณ์  กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไป 
 
 6.1)  ดร.ธเนตร นรภูมพิภิัชน์ 
 
 เหน็ด้วย 180,923,578 เสียง    คิดเป็นร้อยละ           99.9998   ของผู้ เ ข้ า ร่วมประชุมทั ง้หมด
 ไมเ่หน็ด้วย               209 เสียง    คิดเป็นร้อยละ             0.0001 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง             0 เสียง    คิดเป็นร้อยละ             0        ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด  
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
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 6.2)  นายธงชัย    ตันสุทัตต์ 
 เหน็ด้วย 180,923,578 เสียง    คิดเป็นร้อยละ           99.9998   ของผู้ เ ข้ า ร่วมประชุมทั ง้หมด
 ไมเ่หน็ด้วย               209 เสียง    คิดเป็นร้อยละ             0.0001 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง             0 เสียง    คิดเป็นร้อยละ             0        ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด  
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 6.3)  นายวัชร    วทิยฐานกรณ์ 
 เหน็ด้วย 177,268,578 เสียง    คิดเป็นร้อยละ           99.9998   ของผู้ เ ข้ า ร่วมประชุมทั ง้หมด
 ไมเ่หน็ด้วย               209 เสียง    คิดเป็นร้อยละ             0.0001 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง     3,655,000 เสียง    คิดเป็นร้อยละ             0        ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด  
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
วาระที่ 7           พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท 
 ประธาน แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจาก 
บริษัท ในรูปของเบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือ 
หุ้นพิจารณา ในปีนี ้ ทางคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เสนอ  คา่ตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน  
4,000,000  บาท  ซึง่เป็นอตัราเดิม  ซึง่จะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุ เงินรางวลั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดย 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจดัสรรตอ่ไป 
  จากนัน้ประธานสอบถามผู้ ถือหุ้นรายใดท่ีมีข้อสงสยั หรือ ข้อซกัถามขอให้แจ้งความประสงค์ ก่อนท่ีจะท า 
การลงคะแนน 
 
คุณกติตพิงศ์   มานะอนันตกูล  ผู้ถือหุ้นรายย่อย     
ค าถาม   ข้อ 1. เป็นค าถามตอ่เน่ืองจากวาระ 3 เก่ียวเน่ืองมาถงึวาระ 7     ตามท่ีกรรมการผู้จดัการรายงานวา่ ในสว่นของปี 
                          2559  ท่ีมีต้นทนุลดลง 80% มาจากราคาวตัถดุิบท่ีลดลง    สว่นอีก 20% เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
                          นัน้  เม่ือพิจารณาในด้านคา่ใช้จ่าย พบวา่ ในสว่นของคา่ใช้จ่ายทางการขายกลบัเพิ่มขึน้  จงึอยากทราบวา่ใน 
                          ประเด็นท่ีวา่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีการด าเนินการอะไรบ้าง  
คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ              ชีแ้จงให้ทราบทีละประเดน็ คือ ประเดน็แรก ในสว่นของการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีท าให้ลดต้นทนุไปได้ 
                           ประมาณ 20%  ได้ติดตัง้เคร่ืองจกัร เป็นเคร่ืองสวมฉลาก จ านวน 3 ตวั  เดิมใช้แรงงานคน  นอกจากนัน้ จะ 
                           มีเคร่ืองเรียงขวดอตัโนมตัิ ป้อนขวดบรรจใุสถ่งุ  ซึง่จากการด าเนินงานดงักลา่วท าให้สามารถลดแรงงาน 
                           ไปได้คอ่นข้างมาก   ในด้านคา่ใช้จ่ายฝ่ายตลาดท่ีเพิ่มขึน้  เป็นการเพิ่มบคุลากร  เพื่อรองรับแผนการ 
                           ขยายตวัในอนาคต 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจ าปี 2560 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท  แก่
คณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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 เหน็ด้วย 180,923,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100    ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด
 ไมเ่หน็ด้วย             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0  ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ             0    ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 
วาระที่ 8           พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระนี ้มีเร่ืองท่ีจะขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ จ าแนกเป็น 3 เร่ือง 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุทราบวา่  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อก าหนดให้บริษัท จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบ
การเงิน) ทกุ 5 รอบปีบญัชี โดย สามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ และเม่ือมีการ
หมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี ก่อนจะกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชี
รายเดิมนัน้   

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาภายในข้อก าหนดดงักลา่วแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ นางชลรส   สันติอัศวราภรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายศุภชัย 
ปัญญาวัฒโน       ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4579  แห่ง  บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560    ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
ท่ีเพิ่มค าว่า “หรือ” คัน่แต่ละช่ือนัน้ หมายถึง สามารถเลือกท่านใด ท่านหนึ่งในช่ือท่ีเสนอมานี ้สามารถลงลายมือช่ือรับรองงบ
การเงินได้ 
  ผู้สอบบญัชีทัง้สามทา่น เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของส านกังาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้
สว่นเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น   รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น   เพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  
 

2. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
รายละเอียดการก าหนดคา่ตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการได้พิจารณาอนมุตัิ 

 ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
งบสอบทาน 3 ไตรมาส 360,000 330,000 290,000 
งบตรวจสอบประจ าปี 400,000 350,000 300,000 
          รวมทัง้สิน้ 760,000 680,000 590,000 

 
3. พจิารณาอนุมัตใิห้อ านาจคณะกรรมการบริษัท  
       ขอให้ท่ีประชมุมีมติมอบอ านาจคณะกรรมการบริษัท   ให้ด าเนินการในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  โดยให้บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังาน  ท า
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  
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คุณฮัง้ใช้   อัคควัสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น 

 เน่ืองจากมีความกงัวลแทนบริษัทในการขึน้คา่สอบบญัชีแตล่ะปีตามข้อมลูท่ีได้สรุปมาตัง้แตปี่ 2558 –  
 2560 จะเหน็วา่มีอตัราท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และคาดวา่จะต้องปรับเพิ่มขึน้อีกในปีหน้า  จึง ฝากให้ 
 บริษัทลอง พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีท่ีเป็น  Local Firm  ได้เข้ามารับงานบ้าง  เพราะบริษัทฯ  
 ยงัไมมี่การค้ากบัตา่งประเทศ  ซึง่เช่ือวา่จะเป็นการท าให้คา่ตรวจสอบลดลงอยา่งมาก 
 

คุณสุภศักดิ์  จุลละศร  ผู้ถือหุ้น 
ค าถาม   ข้อ.1    ตามท่ีผมสงัเกตจากข้อมลูค่าสอบบญัชีตามท่ีบริษัทน าเสนอนัน้ ผมเห็นด้วยกบัคณุฮัง้ใช้ในเร่ืองของการ 
 เพิ่มคา่สอบบญัชีขึน้ในทกุๆปี  หากการขึน้คา่สอบบญัชี เป็นการขึน้อยา่งมีเหตผุลก็เป็นสิ่งท่ีเป็นเหตเุป็นผล 
                            กนั  แตห่ากเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท หรือจากปริมาณธุรกรรมมีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียง 
                            กบัปีท่ีผ่านมา 

              ดงันัน้จงึอยากให้ทางผู้สอบบญัชีชีแ้จงในสว่นของคา่สอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ทางผู้สอบอาจจะมีเหตผุลของ 
 ทางผู้สอบบญัชี    
 จากนัน้ จงึเปิดโอกาสให้ตวัแทนจาก บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้ท าการชีแ้จงข้อมลู    

คุณชลรส สันต ิ  อัศวราภรณ์ จาก  บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด        
 ค าตอบ             ในสว่นของคา่สอบบญัชีค านวณจากปริมาณงานและชัว่โมงการท างาน  และในเร่ืองของมาตรฐานทางบญัชี 
                           ใหม ่ซึง่ในปี 58 และ 59  ท่ีผ่านมาก็มีบางสว่นท่ีเก่ียวข้องมาตรฐานทางบญัชี แตห่ากจะให้ลงลกึถึงประเดน็ 
                           ท่ีกระทบกบัการเซน็รับรอง   อาจจะไมส่ามารถระบชุดัเจนได้     ซึง่ทางส านกังานฯ ได้ พิจารณาผลกระทบ 
                           มาตรฐานทางบญัชีในแตล่ะบริษัทแล้ว  จึงต้องใช้ ชัว่โมงการท างานที่เพิ่มขึน้    ทัง้นีท้าง   ส านกังานได้ 
                           พิจารณาปริมาณคา่ใช้จ่าย ด้านเวลา และปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ เป็นเกณฑ์ในการ ก าหนดค่าสอบ บญัชี 
                           ให้กบัแตล่ะบริษัท ซึง่ในอตัราคา่สอบบญัชีดงักลา่ว ทางส านกังานได้น าเสนอและตกลงร่วมกบัทางผู้บริหาร  
                           เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

             จากนัน้ประธานกลา่วขอบคณุในการตัง้ใจมุง่มัน่ของคณุฮัง้ใช้  อคัควสักลุ  ท่ีพยายามตอ่สู้ เร่ืองนีอ้ยา่ง 
จริงจงั โดยเฉพาะการพยายามรณรงค์ให้นกับญัชีไทย แสดงศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบบญัชี 
รับใบอนญุาตสู้กบับริษัทตา่งประเทศให้ได้    

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 กับ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ เม่ือบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน
กรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
 
 เหน็ด้วย 180,898,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9859 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด
 ไมเ่หน็ด้วย     25,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0140 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ                    0   ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
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วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ  
 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในวาระนีเ้ป็นวาระที่ทางกรรมการผู้จดัการจะท าการชีแ้จงแผนงานและ 
กรอบการท างานในปี 2560  แตห่ากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม เสนอแนะ หรือต้องการให้ชีแ้จงในสว่นใด ก็สามารถแจ้งความ 
ประสงค์ได้  
 จากนัน้ คณุธงชยั   กรรมการผู้จดัการ  ขอตอบค าถามท่ีค้างไว้จากวาระก่อน  ในเร่ืองของแผนงานและ 
กรอบการท างานในปี 2560   
 จากสภาพเศรษฐกิจในปี 59 ท่ีไมดี่  ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองจากปลายปี 59 ตอ่ต้นปี 60 ท่ีผ่านมายงัมีสภาวะท่ี 
ไมแ่น่นอน  ทัง้ในเร่ืองการรวมตวัของกลุม่ประเทศ OPEC และนอก OPEC ในการลดก าลงัการผลติ เพ่ือผลกัดนัราคาน า้มนัดิบ 
อีกเร่ืองที่มีผลกระทบจากประเทศมหาอ านาจ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม ่คือ นายโดนลัด์  
ทรัมป์ (Donald Trump) เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ พร้อมกบันโยบาย ทางการค้าใหม ่  ซึง่อาจจะน ามาสูปั่ญหาทางการค้า ท า 
ให้เกิดการผนัผวนกบัตลาดโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนัน้ด้วยเช่นกนั  จากนโยบายเจรจาและตอบโต้กบัประเทศ 
ท่ีได้เปรียบดลุการค้ากบัทางสหรัฐ  ซึง่ทางสหรัฐก็จะต้องมาเจรจาการค้ากบัประเทศไทย และอาจจะมีผลกระทบด้านการ 
สง่ออกของประเทศ 
    อีกประเด็น คือ ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศทางแถบยโุรป และความไม่สงบทางคาบสมทุร
เกาหลี    ซึง่ก็มีหลายกระแสที่บอกว่าอาจจะพฒันาไปถึงสงครามโลก   ในเดือนท่ีแล้วทางสหรัฐประกาศปรับอตัราดอกเบีย้ส่ง
ผลกระทบอตัราดอกเบีย้เปลี่ยนเป็นขาขึน้  จากสิ่งท่ีได้กลา่วข้างต้นทัง้หมดสง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจในตลาดโลก และ 
ประเทศไทยด้วย 
 
 ในด้านปัจจัยบวก 
 1.สถานการณ์เก่ียวกบัพืชผลทางการเกษตรท่ีมีการปรับตวัดีขึน้จากต้นปีท่ีผ่านมา  เช่น ราคายางพารา 
รวมทัง้ในสว่นของพืชไร่มีราคาคอ่นข้างดี ซึง่ตรงข้ามกบัสถานการณ์ 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา  จากการปรับตวัท่ีดีขึน้นีจ้ะสง่ผลตอ่ 
ก าลงัซือ้ของผู้บริโภค  การสง่ออกที่น่าจะดีขึน้จากการฟืน้ตวัของประเทศคูค้่า ได้มีการประกาศตวัเลขมลูค่าการสง่ออกมีนาคม 
ปี 60  ขยายตวั 9.22% ดนัให้ตวัเลขในไตรมาสแรกของปีนีมี้การขยายตวัถงึ 4.92% ซึง่เป็นสญัญาณที่ดี 
 2. การทอ่งเท่ียว ยงัคงมีปัจจยับวกต่อเน่ืองจากปีก่อน  
 จากปัจจยับวกท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นน่าจะสง่ผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้  และ 
ในปีนี ้สภาพฒัน์ ฯ ได้มีการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ จะมีการขยายตวัประมาณ 3 – 4% แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ นกัเศรษฐศาสตร์ 
ยงัคงใช้ค าวา่ “มีการฟืน้ตวัอยา่งเปราะบาง”   ซึง่การฟืน้ตวัดงักลา่วจะมัน่คงและยัง่ยืนอยา่งไร   คงจะต้องจบัตาดกูนัตอ่ไป 
แตก่็ถือวา่เป็นสญัญาณที่ดีในการท าธุรกิจ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทท่ีในปี 2560 ท่ีคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ 
เป็นปีแหง่การลงทนุใหม ่และได้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้  โดยเป็นการสัง่ซือ้เคร่ืองผลิต Preform จากกลุม่ 
ประเทศยโุรป โดยจะเข้ามาติดตัง้ในช่วงไตรมาส 4 ซึง่จะต้องใช้วงเงินลงทนุประมาณ 85 – 95 ลบ. ท่ีจะเข้ามาเสริมก าลงัการ 
ผลติเพิ่มขึน้ 
 ในสว่นของแผนงานที่มารองรับการลงทนุเคร่ืองจกัร คือ  เคร่ืองจกัรท่ีผลติ Preform จากเดิมการผลิตขวด  
PET จะต้องน าเมด็พลาสติกมาหลอ่ และต้องมีการฉีด Preform ขึน้มาก่อน จากนัน้จงึน า Preform ไปท าการ reheat เพ่ือเป่า 
ขวด  แตส่ าหรับ เคร่ืองผลิต Preform นีเ้สมือนหนึง่เป็นธุรกิจใหมข่องบริษัท   ซึง่เดิมบริษัทขายแตข่วด  โดยท่ีขวดจะมีข้อจ ากดั 
ในเร่ืองของพืน้ท่ีในการจดัเก็บและการขนสง่  (Bulky)     โดยเฉพาะเร่ืองการขนสง่ จงึสง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัในเร่ืองของ 
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ระยะทาง ท่ีสามารถขายกบัลกูค้าในเขตพืน้ท่ีเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล และพืน้ท่ีท่ีไมไ่กลมากนกั  เน่ืองจากการสง่ให้กบั 
ลกูค้าตา่งจงัหวดัจะท าให้เกิดค่าขนสง่เพิ่มขึน้    แตเ่ม่ือมีเคร่ืองผลิต Preform ทางบริษัทฯ สามารถสง่ Preform ให้กบัลกูค้า 
โดย Preform กบัขวดตา่งกนัร่วมๆ  10 เทา่ตวั   
 แนวทางตอ่ไปจะสามารถสง่ Preform ไปตามภมูิภาคตา่งๆ โดยท าการเป่าขวดตามภมูิภาคตา่งๆได้  ซึง่จะ 
ท าให้เกิด สิ่งต่างๆ ดงันี ้
 1.ธรุกิจใหมข่องบริษัท โดยทางบริษัท จะสามารถขายตวั Preform ได้   ซึง่ถือเป็นสินค้าใหมข่องบริษัท 
 2.สามารถ shift  Preform ไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ โดยทางบริษัทไปติดตัง้เคร่ืองเป่าตามหวัเมืองตา่งๆ  เพ่ือเป่า 
    ขวดขายให้กบัลกูค้า  ท าให้สามารถขยายพืน้ท่ีในการขายได้เพิ่มมากขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการลดต้นทนุด้าน 
                                การขนสง่ให้กบัลกูค้าอีกทางหนึง่ด้วย  
 3.การเพิ่มบคุลากรทางฝ่ายการตลาด เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจ และการเพิ่มก าลงัการผลติในปี 2560  

 
คุณฮัง้ใช้   อัคควัสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น 

อนัดบัแรกขอกลา่วต้อนรับและขอเสียงปรบมือ ให้กบักรรมการบริษัททัง้ 3 ทา่นท่ีมีมติให้กลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งตอ่อีกวาระ ส าหรับเร่ืองแผนงานและกรอบการท างานในปี 2560 

ค าถาม   ข้อ 1.    ตามท่ีทางกรรมการผู้จดัการได้แจ้งไปเมื่อสกัครู่นี ้  เร่ืองการขยายตลาดเป็นสิ่งท่ีผมมีแนวความคิดเดียวกนั  
               โดยผมมีความคิดเสนอให้เพิ่มจดุกระจายสินค้าโดยการซือ้โกดงั   แต่ทางบริษัทได้มีการด าเนินการและ 
                            วางแผนรองรับใน การติดตัง้เคร่ืองจกัรไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึง่เป็นแนวความคิดที่ก้าวหน้ามาก  แตเ่น่ืองจากมี 
                            ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอ Company Visit เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลติสินค้าในธุรกิจท่ี 
                            ตนถือหุ้นอยู่  จึงอยากจะ ฝากให้ทางบริษัทฯ พิจารณา  กระผมเองอยากจะเป็นสื่อกลาง โดยกระผมได้ 
                            จดัท าหนงัสือรวบรวมรายช่ือการ ขออนญุาต Company Visit  โดยวตัถปุระสงค์หลกั คือ เป็นการสร้าง 
                             ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในการน าเงินจากขายหุ้นไปลงทนุต่อยอดทางธุรกิจ  อีกทัง้ยงัเป็นการท า CSR 
                             ให้กบัทางบริษัทฯ ซึง่อาจจะสง่ผลต่อการขายหุ้นได้มากขึน้     

สว่นเร่ืองสดุท้ายกระผมก าลงัรณรงค์เร่ือง จริยธรรมในตลาดทนุโดยตลาดหลกัทรัพย์และ กลต.  
 มุง่เน้นในเร่ืองธรรมาภิบาล  

  ประธานกลา่วเสริมในเร่ือง Company  Visit เป็นเร่ืองที่ดี เป็นสิ่งท่ีบริษัทแสดงความชดัเจนในเร่ืองของการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษัทอีกด้วย ซึง่ทางบริษัทฯก็ยินดี 
 
คุณสุภศักดิ์  จุลละศร  ผู้ถือหุ้น  
 กระผมมีข้อเสนอแนะ คือ จากเอกสารประกอบการประชมุ ตามเอกสารแนบ 6  ซึง่เป็นข้อบงัคบัของทาง 
                            บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นมีระบไุว้หลายข้อ  แตไ่มมี่การระบใุนเร่ืองขององค์ประชมุในข้อ 35  
                            ซึง่จากการเปรียบเทียบกบัรายงานของปีก่อนพบวา่ มีการระบใุนเร่ืองขององค์ประชมุจงึอยากจะเสนอแนะ 
                            ให้ระบใุห้ครบถ้วน 
ค าถาม  ข้อ 1.     ในสว่นของค าถาม ต้องการจะถามเก่ียวกบัอตัราก าไรสทุธิจากปี 57 – 59 Net Profit Margin (%) เพิ่ม 

 จาก 8.46%, 12.29% และ 14.59%  ตามล าดบั  ซึง่บริษัทเข้าจดทะเบียนเม่ือประมาณ  2 ปีกวา่ แตบ่ริษัท 
 ด าเนินธุรกิจมาย่ีสิบกว่าปี  จงึไมแ่น่ใจวา่ ตวัเลขในสว่นนีจ้ะเป็นตวัชีว้ดัของผลประกอบการในการท าธุรกิจ 
 ได้มากน้อยเพียงใด    และต้องการทราบวา่ Net Profit Margin จะมีความยัง่ยืนมากน้อยเพียงใด  หรือ 
               แปรผนัตามปัจจยัใด  เพราะวา่ช่วงที่ผ่านมาราคาน า้มนัดิบท่ีเป็นต้นทนุหลกัลดลงพอดี     
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 จงึขอให้ช่วยชีแ้จงให้เกิดความชดัเจน 
คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ ชีแ้จง ส าหรับในเร่ืองของข้อเสนอแนะ ท่ีทา่นแจ้งมา เก่ียวกบัข้อบงัคบั จะน าไปพิจารณาปรับปรุงให้ถกูต้อง 
  ตอ่ไป สว่นข้อซกัถาม ในเร่ืองของ Net Profit Margin  เช่ือวา่ทกุบริษัทฯ ยอ่มจะมีเป้าหมายท่ีจะให้ผล 
                             ประกอบการมี ก าไรสทุธิในอตัราท่ีสงู  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจ 
                             มีทัง้ในเร่ืองของปัจจยัภายนอกและภายใน สภาพการแข่งขนั  รวมถึงเร่ืองราคาตลาดโลก สรุปวา่มีปัจจยั 
                             หลายอยา่งท่ีจะท าให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดี   จะเหน็ได้วา่ก่อนเข้าตลาดบริษัทฯ จะมีผลประกอบที่ 
 อาจจะไมไ่ด้สงูมาก แตท่างบริษัทฯ ก็พยายามด าเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดี ซึง่เหตท่ีุท าให้ผลประกอบ 
 ดีขึน้ อาจจะเป็นไปได้ทัง้ 2 ทาง ปัจจยัภายนอกท่ีเอือ้ เช่น อตัราน า้มนัอยูใ่นช่วงขาลง  แต่ส าหรับปีท่ีแล้ว  
 อตัราน า้มนัอยูใ่นช่วงขาขึน้ แตบ่ริษัทฯ ก็พยายามประคบัประคองให้เกิดก าไรสทุธิให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
 ดงันัน้การท่ีจะให้รับปากวา่จะให้มีผลประกอบการให้สงูขึน้หรือรักษาให้อยูใ่นระดบัเดิม คงจะเป็นเร่ืองยาก 
 แตจ่ะพยายามบริหารงานให้มีก าไรสทุธิให้ได้สงู  ซึง่จากไตรมาสแรกของปี 2560 ท่ีผ่านมา มีก าไรสทุธิอยูท่ี่ 
 ประมาณ 12% ซึง่ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
ค าถาม   ข้อ 2.     สอบถามเพิ่มเติมในช่วงท่ีก าไรสทุธิท่ีไมส่งูมากจะอยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่ 
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ    แจ้งให้ทราบวา่ จะอยู่ท่ีประมาณ 8% น่าจะเป็นอตัราต ่าสดุท่ีผ่านมา 
 
คุณกติตพิงศ์   มานะอนันตกูล  ผู้ถือหุ้นรายย่อย   
ค าถาม    ข้อ 1.  สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลขในสว่นของ Net Profit Margin ทัง้ 3 ปี เช่นกนั เน่ืองจากเป็นตวัเลขท่ีมีความ 
                      แตกตา่งคอ่นข้างมากท าให้เกิดข้อสงสยั ถ้าจะตัง้ข้อสนันิษฐานวา่อตัรา 8.46 คือขัน้ต ่า ในขณะที่อตัรา  
                           14.59  เป็นอตัราท่ีสงูได้หรือไม่ 
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ ในช่วงของอตัราดงักลา่ว อาจจะเป็นอตัราต ่าสดุและสงูสดุ ณ เวลานีก้็ได้  แตท่ัง้นีต้้องเรียนให้ทราบวา่ 
 แม้วา่เป้าหมายการท าธุรกิจ คือ จะต้องท า ก าไรให้สงูสดุ แตก่็คงต้องขึน้อยูก่บัปัจจยัและสภาพแวดล้อม 
  ตา่งๆ ด้วย      
ค าถาม    ข้อ 2.  ขอความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั Preform ปัจจบุนัทางบริษัทฯ ซือ้ Preform จากท่ีอ่ืนมาใช่หรือไม ่ 
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ กรรมการผู้จดัการชีแ้จงให้ทราบวา่ เคร่ืองจกัร ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเป็นเคร่ืองแบบ Single Stage  คือ จากเม็ด 
                            พลาสติกออกมาเป็นขวดเลย เป็นการฉีด Preform และเป่าขวด ในเคร่ืองเดียวกนั  แต่ส าหรับเคร่ืองที่ลงทนุ 
 ใหมเ่ป็น เคร่ือง Preform ท่ีใสเ่มด็พลาสติกเข้าไป จะผลิตเป็น Preform และสามารถ Storage ในรูปแบบ 
                            ของ  Preform  ได้   
ค าถาม    ข้อ 3.  การท าในลกัษณะดงักลา่วจะเป็นการ Support ลกูค้าในกลุม่อ่ืนๆ ด้านนอกด้วย ใช่หรือไม ่ 
ค าถาม    ข้อ 4.    ตามท่ีได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้าในการสญูเสียลกูค้าในกลุม่ลกูค้าน า้ผลไม้ และเคร่ืองปรุงรส สาเหตเุกิดจาก 
                              อะไร 
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ   ข้อ  3.   คือ ใช่ครับ 
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             ข้อ  4.   ในกลุม่น า้ผลไม้ในปีท่ีผ่านมามี 3 รายใหญ่สรุปสาเหตหุลกัท่ีท าให้ยอดการสัง่ซือ้ลดลงมีดงันี ้
   4.1  การท่ีลกูค้าติดตัง้เคร่ืองเป่าขวดเอง ในโรงงานของตนเอง 
   4.2  กระบวนการผลติของลกูค้าเกิดปัญหาพบวา่ผลิตสนิค้าแล้วมีเชือ้ปนเปือ้นท าให้ต้องสญูเสีย 
                                     ตลาดจึงท าให้ต้องหยดุกิจการ 
   4.3  ลกูค้ามียอดขายลดลง จากการแข่งขนัทางการตลาด 
   แตใ่นขณะเดียวกนัเม่ือปลายปีท่ีแล้ว  ทางบริษัทฯ  ก็ได้ลกูค้าใหมใ่นกลุม่น า้ผลไม้เพิ่มขึน้ประมาณ 2 – 3 
   ราย ซึง่ในช่วงแรกยอดขายอาจจะยงัไมส่ามารถทดแทนรายเดิมที่สญูเสียไปได้  แต่ก็มีสญัญาณที่ดีท่ีจะมี 
   แนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
  ในกลุ่มของเคร่ืองปรุงรส 

1. กลุ่มผู้ผลิตน า้ปลา   ก าลงัมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวตัถดุิบ   เน่ืองจากรัฐบาลได้เข้มงวดการ
ท าประมงชายฝ่ัง    ส่งผลกระทบในเร่ืองการจับปลากะตัก  ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  จึงกระทบต่อยอดการสัง่ซือ้ขวดท่ีลดลงตามไปด้วย 

2. น า้มะนาว และ น า้ส้มสายชู  เกิดปัญหาในเร่ืองของคู่แข่งของลกูค้า ส่งผลให้ลกูค้ามียอดขายท่ี
ลดลง 

ค าถาม  ข้อ 5.    ส าหรับกลุม่ลกูค้าท่ีมีทิศทางบวกโดยเฉพาะน า้มนัพืช ไมท่ราบวา่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมี 
                             การขยายงานเป็นอยา่งไร เน่ืองจากมีความเก่ียวพนักบัทาง TVO โดยตรง จงึน่าที่จะมีการรับรู้การ 
                             เปลี่ยนแปลงทิศทางการขยายงาน จงึอยากจะทราบวา่มีการเตรียมการหรือไมอ่ยา่งไร 
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ   ส าหรับลกูค้าในกลุม่น า้มนัพืช  ยงัคงมีการเติบโตท่ีดี  สว่นรายละเอียดคงไมส่ามารถเปิดเผยได้   ซึง่ 
                            ตามปกติ บริษัทฯ จะมีการหารือ เร่ืองแผนงานในอนาคตกบัลกูค้ารายใหญ่ๆ ทกุรายอยูแ่ล้ว 
ค าถาม  ข้อ 6.     ในเร่ืองการจะไปตัง้โรงงานในตา่งประเทศชดัเจนแคไ่หน   
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ  
ค าตอบ ในเร่ืองดงักลา่วยงัไมม่ัน่ใจวา่สามารถพดูในท่ีประชมุได้หรือไม ่ เพราะทาง กลต. มีข้อจ ากดัในเร่ืองของการ 
 ให้ข่าวพอสมควร  แตโ่ดยสรุปคือ ทางบริษัทฯ จะท าให้มีการด าเนินธุรกิจให้เติบโต โดยจากการขยายพืน้ท่ี 
 กลุม่ลกูค้าในประเทศ และหากมีโอกาสคงจะขยายพืน้ท่ีไปยงัตา่งประเทศ 
ค าถาม ข้อ 7.    ปัจจบุนัในสายการผลติสิ่งใดท่ีเป็นคอขวดของบริษัท 
คุณธงชัย  กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ  ในภาพรวม ณ ตอนนีย้งัไมมี่  และ  capacity ของเคร่ืองจกัรยงัสามารถรองรับได้เตม็ท่ี 
 
คุณฮัง้ใช้   อัคควัสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย 
     ขอท าการแจ้งเพิ่มเติมในเร่ืองของการแจ้งความประสงค์ในเอกสาร Company  Visit  ขอเชิญลงช่ือท่ี 
     บริเวณโต๊ะลงทะเบียนและยืนยนัวา่การด าเนินการดงักลา่วจะไมล่ะเมิดสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายเดิม โดยให้ 
     สิทธิผู้ ถือหุ้นรายเดิมลงช่ือก่อน หากจ านวนคนไมเ่พียงพอทางสมาชิกของชมรมจะขอลงช่ือให้ครบเต็ม 
                          จ านวน (1 คนัรถบสั)   
                            ประธานยินดีให้ด าเนินการตามท่ีแจ้งความประสงค์ 
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  จากนัน้ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้ามาร่วมประชุมในวนันี ้และท าให้การประชุมในวันนี ้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และให้ท่านเช่ือมัน่ว่าคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นให้ดีท่ีสดุ  ด้วยความโปร่งใส ภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่  ตามหลกัการดแูลกิจการท่ีดี ตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์และทาง กลต.ท่ีก าหนดไว้        
   ส าหรับค าถามของผู้ ถือหุ้ นท่ีซักถามวันนีมี้ประโยชน์มาก ในหลายเร่ืองจะน าไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ือ
ประโยชน์แก่บริษัท ให้มีความเติบโตด้วยความยัง่ยืนและมัน่คง  จากท่ีกรรมการผู้จดัการได้แจ้งให้ทราบถึงแผนการด าเนินงาน
ในปี 2560 ท่ีจะขยายงานโดยการผลติ Preform เพิ่มขึน้จากการขายขวดเพียงอยา่งเดียว   จงึมีการวางแผนรองรับในการขยาย
ฐานลูกค้าไปยังพืน้ท่ีในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจSME รายย่อย
ทัง้หลายในการลดต้นทนุด้านการผลติ ซึง่จะเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะช่วยให้ทางกลุม่ธุรกิจ SME มีประสทิธิภาพมากขึน้    
  ส าหรับในเร่ืองการบริหารและการก าหนดนโยบาย ให้บริษัทมีความเติบโตอย่างยัง่ยืนและมัน่คง จะด าเนิน
ไปอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคณะกรรมการทกุท่านมีความตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างดีอนัจะน ามาซึ่งผลประกอบท่ีดีของบริษัท 
รวมถึงผลตอบแทนที่ดีตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นตอ่ไปในอนาคตและประธานกลา่วปิดประชมุ 
 
  ปิดประชุมเวลา  11.50 น. 
 
 
 
       ลงช่ือ     รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ     ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                                                (รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ) 
 
 
       ลงช่ือ    นางมนทิพย์   ซ่ือวฒันากลุ  เลขานกุารท่ีประชุม 
                                                                                                             (นางมนทิพย์   ซ่ือวฒันากลุ) 
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เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ 

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท 
ช่ือ  : นายวิสทุธิ    วิทยฐานกรณ์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ  
     ก าหนดคา่ตอบแทน  
อาย ุ  : 64 ปี 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ : เมษายน 2535 
วฒุิการศกึษา : ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาการตลาด 
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
                                           :  ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
                                           :  บริหารธุรกิจบณัฑิต  สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต 
                                           :  ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสตูร Finance for Non – Finance Director  

  : หลกัสตูรปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) 
    สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) : ร้อยละ 4.44 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 25 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ : กรรมการ  
  (ผา่นการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอมา) 
หลกัเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์      3 แหง่ 
   บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์      2 แหง่ 
ประสบการณ์ : ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนด 
    คา่ตอบแทน /  บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
   :  กรรมการผู้จดัการ / บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
   : สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ   
ผลการปฏิบตัิงานในระหวา่งการเป็นกรรมการคราวก่อน 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท :  ไมมี่ 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั :  เป็นญาติของนายวชัร   วิทยฐานกรณ์ 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท 

 

ช่ือ  : นายปราโมทย์    สนัติวฒันา 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ 
อาย ุ  : 62 ปี 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ : เมษายน 2548 
วฒุิการศกึษา : เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP 120/2015) 

 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 227/2016) 

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) : ร้อยละ 0.15 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 12 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ :  กรรมการ  
  (ผา่นการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอมา) 
หลกัเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์      - แหง่ 
   บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์      4 แหง่ 
ประสบการณ์ : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด 
    บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
   : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี/ ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด และ 
    ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
      ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
   
ผลการปฏิบตัิงานในระหวา่งการเป็นกรรมการคราวก่อน 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท :  ไมมี่ 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั :  ไมมี่ 
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ประวัตบุิคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท 
 
ช่ือ : นายวรวฒุิ   ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ 
อาย ุ  : 44 ปี 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ : เมษายน 2558 
วฒุิการศกึษา : ปริญญาโท  สาขาการเงินและการตลาด 
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  : ปริญญาตรี  สาขาการจดัการทัว่ไป 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   -วฒุิบตัรหลกัสตูร Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 23/2559 (AACP) 
   -วฒุิบตัรหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
     รุ่นท่ี 15/2559 (CGI) 
   -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Diploma (Fellow Member) ปี 2550 
   -วฒุิบตัรหลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 6/2552 (MIA) 
   -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2550 (DCP) 
   -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  รุ่นท่ี 14/2557 (DAP) 
  : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุิ รุ่นท่ี 6 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
  : ประกาศนียบตัร CFO มืออาชีพ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) : ไมมี่ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 2 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ : กรรมการ  
  (ผา่นการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอมา) 
หลกัเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์   3 แหง่ 
   บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์     2 แหง่ 
ประสบการณ์  

  : ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน / บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) (2550 – 2557) 
  : ประธานรุ่นหลกัสตูร SCBS infinite Wealth Program รุ่นท่ี 3 ปี 2559 (IWP) 
  :  ผู้ ร่วมก่อตัง้โครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
   แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมลูนิธิข้าวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  : วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง การบริหารความเสี่ยง, การเงินส าหรับผู้ประกอบการ 
   ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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  : คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแหง่จฬุาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลยั 
  : คณะกรรมการคดัเลือกผู้สมคัรนกัศกึษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัมหิดล 
  : สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ผลการปฏิบตัิงานในระหวา่งการเป็นกรรมการคราวก่อน 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท :  ไมมี่ 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  ไมมี่                                                                            
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั :   เป็นญาติของนายวิสทุธิ   วิทยฐานกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอสิระ 

  คณะกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2551) 

 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีมีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ใน
ปัจจบุนั และ 2 ปีก่อนหน้า 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
การบริหารของบริษัท ในลกัษณะท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

5. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท หรือเป็นผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
1. ช่ือ : รศ. ประยรู     บญุประเสริฐ 

 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ : 76 ปี 
 สญัชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่มี 
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ เก่ียวข้อง) : ไม่มี 

 ท่ีอยู่  : เลขท่ี 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1) 
     แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 

 การมีสว่นได้เสียในทกุวาระ : ไม่มี 
 

2. ช่ือ : นางสาวทิพวรรณ     อทุยัสาง 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ : 59 ปี 
 สญัชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่มี 
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ เก่ียวข้อง) : ไม่มี 

 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 335 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ   
  กรุงเทพฯ 10250 

 การมีสว่นได้เสียในทกุวาระ : ไม่มี 
 

3. ช่ือ : นางสาวพิกลุ     ทกัษิณวราจาร 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ : 64 ปี 
 สญัชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่มี 
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ เก่ียวข้อง) : ไม่มี 

 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 501/98 ถนนพระราม 3 (ซอย 66) แขวงช่องนนทรี 
    เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120 

 การมีสว่นได้เสียในทกุวาระ : ไม่มี 
 

4. ช่ือ : ดร.ธเนตร     นรภมิูพิภชัน์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
อาย ุ  : 66 ปี 
สญัชาติ  : ไทย 
จ านวนหุ้น  : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ เก่ียวข้อง) : ไม่มี 
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 72 ซอยแยกซอยสนัติสขุ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
การมีสว่นได้เสียในทกุวาระ : ไม่มี 
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เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

  คณะกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจากจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับ
สลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนัน้ท่ีประชมุจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อ 30.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์      
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงนิปันผล 

 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

 ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือจ่ายเงินปันผลแจ้งให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 
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เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสือเชิญประชมุท่ีมีบาร์โค้ด 

- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

- หนงัสือเชิญประชมุท่ีมีบาร์โค้ด 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยมีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคล          
จดทะเบียนต่างประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 
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เอกสารแนบท้าย 8 : ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วม
ประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

วธีิการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบท่ี
ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามท่ีบริษัทได้
เสนอช่ือไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมลูของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ ถือ
หุ้นอาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกวา่ 1 ราย เพ่ือความคลอ่งตวักรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชมุ
ได้ ผู้ รับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว      
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนใน
แตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือไมอ่อกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 
 ทัง้นี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน และหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถพิมพ์ข้อมลูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.prodigy.co.th 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องป่ินเกล้า 1  ชัน้ 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี ้ เลขท่ี 798, 800 ถนน บรมราชชนนี แขวง
บางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

  1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายช่ือและนามสกลุของผู้ ถือหุ้น และยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกลุให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

 2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 

 - หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 - ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

 - เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อหนึง่ 
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  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  1. กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1 

  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็น    
ผู้ ถือหุ้น 

 2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 

 -    หนงัสือมอบฉันทะท่ีได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 -    ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและ
มีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 -    เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1. 

 -    ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1. ท่ีลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ซึง่ผู้แทนนิติบคุคลได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล โดยเอกสารแสดงตน 
ให้ใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคล หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ซึง่ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั
นิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

- เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปล 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 

ดูแลหุ้น 

- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยืนยนัวา่คสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
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การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั
ให้ประธานออกเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหาก 

2. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ทัง้นี ้ประธานอาจเชิญผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนัน้ๆ ให้ออก
นอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจกขณะลงทะเบียน 
กรณีผู้ รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นท่ีระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ เม่ือประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะส่งมอบบัตร
ลงคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือน าไปบนัทกึรวมกบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่กรรมการ
ท่ีบริษัทเสนอช่ือซึง่ได้บนัทกึไว้แล้วลว่งหน้า 

4. ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็น
คะแนนเสียงท่ีรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตวัเองหรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมาย
หรือข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ  
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เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

............................................... 

        เขียนท่ี..................................................... 

        วนัท่ี.............เดือน.................พ.ศ. ........... 
 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................... สญัชาติ................... อยู่บ้านเลขท่ี....... ................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต...... ..........................................
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์....................... 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...................................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................... เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 □  (1)   ช่ือ.........................................อาย.ุ........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน............................ 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.......... ................................ 
รหสัไปรษณีย์....................หรือ 
 □  (2)   ช่ือ.........................................อาย.ุ........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน...................... ...... 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............... ................................จงัหวดั.......................................... 
รหสัไปรษณีย์....................หรือ 
 □  (3)   ช่ือ.........................................อาย.ุ........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน...................... ...... 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.......... ................................ 
รหสัไปรษณีย์....................หรือ 

□  (4) รศ.ประยรู     บญุประเสริฐ     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ  อาย ุ76 ปี  
  อยูบ้่านเลขท่ี 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมูบ้่านเสนานิเวศน์ โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว  
  เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230  หรือ 
□  (5) นางสาวทิพวรรณ     อทุยัสาง     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ     อาย ุ59 ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี 335 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ 
□  (6) นางสาวพิกลุ     ทกัษิณวราจาร     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ     อาย ุ64 ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี 501/98 ถนนพระราม 3 (ซอย 66) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 หรือ 
□  (7) ดร.ธเนตร     นรภมูิพิภชัน์     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ     อาย ุ66 ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี 72 ซอยแยกซอยสนัติสขุ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 1  ชัน้ 9    โรงแรม
เดอะรอยลัซิตี ้เลขท่ี 798, 800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20 บาท 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  □  วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบ 
  □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
  □  วาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
                เม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 
  □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
  □ วาระที่ 3 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
  □ วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
  □ วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง   
  □ วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย       □     งดออกเสียง 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   6.1  นายวิสทุธิ   วิทยฐานกรณ์     (กรรมการ) 

□    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย       □     งดออกเสียง 
6.2  นายปราโมทย์   สนัติวฒันา    (กรรมการ) 

    □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย       □     งดออกเสียง 
   6.3  นายวรวฒุิ   ตัง้พิรุฬห์ธรรม     (กรรมการ) 

□    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย       □     งดออกเสียง 
 
 



36 

 

  □ วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
  □ วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
  □ วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
      ลงช่ือ............................................................ผู้มอบฉนัทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงช่ือ............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงช่ือ............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงช่ือ............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (..........................................................) 
 
หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ 
       ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

............................................... 

การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดจิ ิจ ากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 1   
ชัน้ 9 โรงแรมเดอะรอยลัซิตี ้เลขท่ี 798, 800  ถนน บรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700. หรือ
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

□ วาระที่.......................  เร่ือง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 

 

□ วาระที่.......................  เร่ือง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 

 

□ วาระที่.......................  เร่ือง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □    เหน็ด้วย □    ไมเ่หน็ด้วย                      □     งดออกเสียง 
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เอกสารแนบท้าย 10: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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 บริษัท พรอดดจิิ จ ากัด (มหาชน) 

 PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
 7/3 หมู่ 3 บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม 73120 

 โทรศัพท์ 0-3433-2611-2, 0-3422-8298-301     โทรสาร 0-34332613 

 7/3 Mu 3, Bangkrabau, Nakornchaisi, Nakornpathom, 73120 

 Tel. 0-3433-2611-2, 0-3422-8298-301     Fax.0-34332613 

 http://www.prodigy.co.th 


