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ที่ PDG/COMSEC/002/62 

 
วันที่  22 มีนาคม  2562 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปิ่นเกล้า 1  ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัล
ซิตี้  เลขที่ 798, 800 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน  14 วัน นับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา  ที่กฎหมายก าหนด
พร้อมท้ังเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561         ได้
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทใน รอบปี 2561 ต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 
 
 
 
 

http://www.prodigy.co.th/
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561(ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 (ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (ตาม
เอกสารแนบท้าย 2) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงิน   รวม 56,806,331 
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด  พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.55 ของ
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจ านวน 270,000,000 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี  2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561   และจะจ่ายเงิน
ปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่  22 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าป ี2561 สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ 

 
 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจนครบเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องกันส ารองเพิ่มอีก 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 
0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที ่22 พฤษภาคม 2562 จ านวน 270,000,000 หุ้น 
 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ     แห่งประมวลรัษฎากร 
ทั้งนี้บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลจ านวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

1.  ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 56.81 74.41 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 270,000,000 270,000,000 

3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.18 0.22 

4.  รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 48.60 59.40 
5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ (%) 85.55 79.83 
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 ในการนี้ บริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และสิทธิในการรับ
เงินปันผล  (Record Date)  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562   โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน    ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจาก

ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 

 
  1. รองศาสตราจารย์ประยูร      บุญประเสริฐ  (กรรมการอิสระ) 
  2. นางสาวทิพวรรณ          อุทัยสาง             (กรรมการอิสระ) 
   3. นางสาวพิกุล                    ทักษิณวราจาร              (กรรมการอิสระ) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา  คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวม
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ประยูร  
บุญประเสริฐ , นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง และนางสาวพิกุล   ทักษิณวราจาร  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่  วันที่ 15 ตุลาคม 2561 
จนถึง วันที ่15 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  1. รองศาสตราจารย์ประยูร      บุญประเสริฐ  (กรรมการอิสระ) 
  2. นางสาวทิพวรรณ          อุทัยสาง             (กรรมการอิสระ) 
   3. นางสาวพิกุล                    ทักษิณวราจาร              (กรรมการอิสระ) 
 
 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตาม
(เอกสารแนบท้าย 3) 

วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท  ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม   เงินรางวัล ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรรต่อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ   ที่น าเสนอโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรน าเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็น
เงินจ านวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท 

 หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในรายงานประจ าปี 2561 
             ในหน้า 58 
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี “พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นส านักงานสอบบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 
นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้ 
 
 
 

  
  
  
  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4523   หรือ นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ   นางสาวศิรา
ภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่
น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่
อย่างใด ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. นางชลรส   สันติอัศวราภรณ์  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2559 - 2562 
 2. นายฉัตรชัย       เกษมศรีธนาวัฒน์  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2561 - 2562 
 3. นางสาวศิราภรณ์          เอื้ออนันต์กุล  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2561 - 2562 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

 ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) 

งบสอบทานไตรมาส 1 135,000 130,000 120,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 135,000 130,000 120,000 

งบสอบทานไตรมาส 3 135,000 130,000 120,000 

งบตรวจสอบประจ าปี 525,000 500,000 400,000 

             รวมทั้งสิ้น 930,000 890,000 760,000 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562  ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณา การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท  โดยมีรายละเอียดการเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามตารางด้านล่าง ดังนี้ 

 
 นอกจากนี้ในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัท
อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความของวัตถุประสงค์ที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ตามค าสั่ง  ค าแนะน า  หรือ  ความเห็นของ
นายทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบหมายอ านาจที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท  ตามรายละเอียดที่เสนอ  และมอบหมายให้ (1) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   (2) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ 
(3) บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค า หรือ ข้อความ
ของวัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้  รวมถึงมีอ านาจใน
การมอบอ านาจช่วงได้  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก 

วาระที่ 10  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น นอกเหนือจากวาระต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่น ๆ 
นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย 
 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ท าเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และ
น ามามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ 
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐาน
แสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)  

       ขอแสดงความนับถือ 

        

                 (นายธงชัย  ตันสุทัตต์) 
       กรรมการผู้จัดการ 
หมายเหตุ 1.    ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่   
                        www.prodigy.co.th 
 2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 สามารถส่งค าถามได้ที่  

ir@prodigy.co.th 

วัตถุประสงค์ที่จะท าการ แก้ไข เพ่ิมเติม  
1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าโฆษณา  จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ

ตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด  ทุกประเภท  ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   สื่อออนไลน์  เว็บไซต์  แอปพลิเคชั่น  รวมถึงการให้บริการ
ค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

2. ประกอบกิจการพัฒนา และบ ารุงรักษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   การสื่อสาร  รวมทั้งโมบายแอปพลิเคชั่นทุกประเภท 

http://www.prodigy.co.th/
mailto:ir@prodigy.co.th
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เอกสารแนบท้าย 1 : ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

 
                                                    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท พรอดดจิ ิจ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารที่  24 เมษายน 2561 

ณ ห้องป่ินเกล้า 1  ชัน้ 9 โรงแรมเดอะรอยัลซติี ้
   เลขที่ 798,800 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 

 
กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 

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. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์   กรรมการ 

6. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์      กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ 

7. นายปราโมทย์  สนัติวฒันา   กรรมการ 

8. นายวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม   กรรมการ 

9. นายวชัร  วิทยฐานกรณ์   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิมล  วงษ์จนัทร์                ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นางลกัขณา  ร่มร่ืน    กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

                                    ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์   กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายสมชยั  ลมิป์พงศ์สวสัด์ิ   ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

 
เปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

  
 รศ.ประยรู  บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร เลขานุการ
บริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  

ในสว่นของกรรมการบริษัทปัจจบุนัมีทัง้หมด 9 ท่าน และในการประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน 
คิดเป็นร้อยเปอร์เซน็ต์ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

เลขานกุารฯ รายงานต่อท่ีประชมุว่า   ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 135,000,000 บาท   แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  การประชมุครัง้นี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุ
ด้วยตนเอง จ านวน 24 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนจ านวน 26 ราย รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวน  
50 ราย มีหุ้นจ านวนรวมกนัทัง้หมด 169,938,151  หุ้น   ซึง่คิดเป็นร้อยละ 62.94  ของจ านวนหุ้น ซึง่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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 คิดเป็นจ านวนไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 35   

เลขานุการฯ เชิญประธานฯ ด าเนินการประชุม   ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วม
ประชมุ  อนัเป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 เลขานกุารฯ กลา่วแนะน าตวัแทนผู้สอบบญัชีและผู้สงัเกตการณ์นบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ โดย ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
จากบริษัท  ส านกังาน อีวาย  จ ากดั  ได้แก่  คณุชลรส  สนัติอศัวราภรณ์    
 เพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก ากับหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น การประชมุในทกุระเบียบวาระจะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจึงจดัให้มีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์ใน
การนบัคะแนนจ านวน 2 ทา่น คือ 1คณุผอ่งมารีน  คงศิริ และ 2. คณุปิยะวดี  บ ารุงตระกลู 
 ตามท่ีทางสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ด าเนินโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” จงึได้มีการ
จดัส่งเจ้าหน้าท่ีของสมาคม ท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น “อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น” คือ คณุปิยรัตน์   จงวิไลเกษม เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
ด้วย 
 นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจ านวน  2  คน เพ่ือด าเนินการประมวลผลคะแนน  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 เลขานกุารฯ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั มาตรา 107(1) และข้อบงัคบั ข้อ 38 
ก าหนดว่า มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกตินัน้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม    และ    ออกเสียง
ลงคะแนน   โดยให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง     ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชีข้าด 
 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน ให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่
มอบฉนัทะมีอยู ่ทัง้นีใ้ห้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ีผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสียง
ท่ีใช้นบัมติในท่ีประชมุ 
 การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข  จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วน
การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค  จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค    จะใช้เฉพาะในกรณี
ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้นเทา่นัน้ 
 ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครัง้นี ้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพ่ือพิจารณา
ทกุวาระ   เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์และ
ส านกังานกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(กลต.)ก าหนด ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทกุท่านได้รับบตัรลงคะแนน
ครบถ้วนทกุวาระเม่ือตอนลงทะเบียน  หากผู้ ถือหุ้นรายใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับลงทะเบียนให้ทราบ    
ในบตัรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จ านวน 3 ช่อง คือ เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  และ
งดออกเสียง   เม่ือสิน้สดุแตล่ะวาระประธานจะขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบตัรลงคะแนน 
จากผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียงเทา่นัน้    ซึง่เม่ือน าไปหกักบัจ านวนผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเหน็ด้วย  
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 ทัง้นี ้ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทัง้ 3 ช่อง 
คือ  เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการจ าแนกเป็นรายบคุคล 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชมุระหว่างการประชมุในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง 
ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีด้านข้าง เพ่ือท าการหกัคะแนน และแจ้งอีกครัง้เม่ือกลบัมาในท่ีประชมุ เพ่ือนบัคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้
แจ้งเร่ืองการ เข้า-ออก จะนบัคะแนนเสียงเป็นเหน็ด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีกิจธุระจ าเป็นท่ีต้องออกจากท่ีประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิน้ และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี หากไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการออกจากท่ีประชมุ     จะขอนบัคะแนนเสียงเป็นเหน็ด้วย 

เลขานกุารฯ แจ้งว่า ส าหรับกรณีฉกุเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทกุทา่นออกทางประตทูางออกของห้อง  ซึง่เป็นประตเูดียวกบั
ประตทูางเข้า แล้วให้เลีย้วไปทางด้านขวา  เพ่ือไปทางประตฉูกุเฉินท่ีติดกบัลิฟต์  โดยทางออกฉกุเฉินจะอยูด้่านซ้ายมือติดกบัลิฟต์ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  บริษัทได้จดัส่งระเบียบวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระเพ่ือพิจารณาในการประชมุครัง้นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัท   ตัง้แต่วนัท่ี 26 ตลุาคม 2560 – 15 มกราคม 2561    แตป่รากฏ
วา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา    จงึขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงักลา่วตอ่ไป 

ประธานฯ  ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ประธานกลา่วแนะน ากรรมการของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ   
 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560  เม่ือวนัองัคารท่ี  25 เมษายน 2560  โดยมีส าเนารายงานการ 

ประชมุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นไปก่อนหน้านี ้โดยบริษัทได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประชมุดงักล่าว
ขึน้ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
ฉบบัดงักลา่วได้บนัทกึโดยถกูต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชมุ แต่หากผู้ ถือหุ้น
ท่านใดพิจารณารายงานดงักล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด  ขอให้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันอังคารท่ี 25  เมษายน 2560 แต่อย่างใด  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

 
มตทิี่ประชุม     ที่ประชุมมีมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรอง 
                    รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 ดังนี ้  
 เหน็ด้วย 176,316,151     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 บตัรเสีย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง)     
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วาระที่ 3         รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
            ประธานได้เชิญ ให้ คณุธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุรับทราบ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีท่ีผ่านมายงัคงมีปัญหาในด้านของก าลงัซือ้จากราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต ่า  รวมถงึการจ้างงานลดลง สง่ผลให้ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง   และมีหนีส้ินภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู  ซึง่เป็นส่วนท่ี
บัน่ทอนก าลงัซือ้ของผู้บริโภค  อีกทัง้การลงทนุของภาคเอกชนยงัไมก่ระเตือ้งเทา่ท่ีควร สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยงัไมดี่  การใช้ก าลงัการ
ผลิตในภาคอตุสาหกรรมคอ่นข้างต ่า   จงึไมก่่อให้เกิดการลงทนุใหม่ๆ  

            ในปีท่ีผ่านมา  ราคาน า้มนัยงัคงมีความผนัผวนในระดบัหนึง่ แตน้่อยกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  ซึง่เป็นแนว โน้มขาขึน้
ของราคาน า้มนั    อีกทัง้อยูใ่นช่วงของการถวายความไว้อาลยัแด ่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี ๙)  ท าให้
บรรยากาศยงัคงอยูใ่นความโศกเศร้า การจดักิจกรรมตา่งๆ ทางการตลาดในภาคธุรกิจลดน้อยลงสง่ผลตอ่การบริโภค    โดยรวมเศรษฐกิจ
อยูใ่นบรรยากาศท่ีซบเซา    จนเข้าสูช่่วงไตรมาส 3 จงึเร่ิมมีความคกึคกัในตลาดขึน้มาบ้าง  จากสญัญาณการสง่ออก และการทอ่งเท่ียวท่ี
มีการขยายตวัดี  เป็นปัจจยับวกท่ีเสริมเศรษฐกิจไทย สง่ผลให้ GDP ในปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.9  สงูขึน้กวา่ปีก่อนเลก็น้อย 

        สภาพอตุสาหกรรม PET ในปี 2560 มีการขยายตวัค่อนข้างต ่า   การขยายตวัของอตุสาหกรรมอาศยัการขยายตวัจาก
การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก  ดังนัน้หากมีการบริโภคภายในประเทศต ่า จะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมไปด้วย    
นอกจากนี ้ในปี 2560 ลกูค้าบางราย ซือ้เคร่ืองเป่าขวดมาเป่าเองภายในโรงงานมากขึน้รวมถึง มี Supplier เข้ามาติดตัง้เคร่ืองเป่าขวดให้
ในโรงงานของลูกค้า  ท าให้เกิดการ Supply ในตลาดมากขึน้  จึงเกิดภาวะ Supply มากกว่า Demand ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง   
ในขณะท่ีราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนตามราคาน า้มนั  
 กอปรกบัเม่ือปลายปีท่ีแล้ว การ Supply เม็ดพลาสติกมีความตงึตวัมากขึน้ เน่ืองจากช่วงประมาณเดือนตลุาคม 2560 
ทางประเทศญ่ีปุ่ น ได้ประกาศใช้กฎด้านภาษี คือ “ Anti-Dumping” เรียกเก็บภาษีเมด็น าเข้าจากประเทศจีน  ซึง่แตเ่ดิมประเทศญ่ีปุ่ นจะมี
การน าเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศจีนค่อนข้างมาก  และหนัมาน าเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศทางแถบ Southeast Asia มากขึน้แทน  
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสง่ออกเมด็พลาสติก PET เป็นหลกั    ท าให้ผู้สง่ออกรายใหญ่ในประเทศไทยหนัไป Supply เม็ดพลาสติกให้กบั
ประเทศญ่ีปุ่ น สง่ผลให้ปริมาณเม็ดพลาสติกภายในประเทศมีการตงึตวั   และต้องมีการน าเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 
เพ่ือชดเชยการ Supply ท่ีขาดหายไป และปัญหาการตงึตวัยงัคงตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั  
 ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้เลก็น้อย จากกลุม่ลกูค้าน า้มนัพืช และ กลุม่ลกูค้าน า้ผลไม้  และในปีท่ีแล้ว 
มีการลงทนุเคร่ืองจักรใหม่ โดยการเพิ่มเคร่ืองเป่าขวด และท าการติดตัง้เสร็จในช่วงเดือน เมษายน 2560 และช่วงปลายปีมีการติดตัง้
เคร่ืองฉีด Preform เพิ่มขึน้อีก 1 เคร่ือง โดยจะเร่ิมท าการผลิตในเดือนนีเ้ป็นต้นไป  จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ท าให้มีผลการด าเนินงานในปี 
2560 ตามข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้   
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 ข้อมูลทางการเงนิ / Financial Highlights ปี 2560 
 

 

จากตารางดงักลา่วข้างต้น ในด้านผลประกอบการ   บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้จากปีก่อน 13.99 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ  
2.19    โดยมีรายจ่ายเพิ่มขึน้จากปีก่อน 37.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 ในส่วนของผลก าไรสทุธิท่ีลดลง 18.92 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 20.27 สาเหตจุากต้นทนุวตัถดุิบท่ีเพิ่มขึน้  ท าให้บริษัทมีต้นทนุสินค้าท่ีในราคาสงูขึน้  ด้านยอดขายเพิ่มขึน้ประมาณ  2% ในขณะ
ท่ีต้นทนุขายเพิ่มขึน้ประมาณ 7% จงึกระทบตอ่ก าไรสทุธิ   
 
 
 
 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
2560 
2017 

2559 
2016 

2558 
2015 As Ended Of 31 December 2017 

ฐานะทางการเงนิ    Financial Status 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 680.07 677.75 621.03 Total Asset (Million Baht) 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 113.12 117.71 93.86 Total Liabilities (Million Baht) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 566.95 560.04 527.17 Shareholder’s Equity (Million Baht) 

ผลประกอบการ    Operational Performance 

รายได้รวม (ล้านบาท) 653.61 639.62 673.15 Total Revenue (Million Baht) 

รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 560.25 522.66 568.07 Total Expenses (Million Baht) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 93.00 116.67 103.43 Earnings Before Income Tax (Million Baht) 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 74.41 93.33 82.72 Net Earnings (Million Baht) 

อัตราส่วนทางการเงนิ    Financial  Ratio 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.50 3.82 3.62 Current Ratio (Times) 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 11.38 14.59 12.29 Net Profit Margin (%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.21 17.17 16.22 Return On Shareholder’s Equity (%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.75 14.37 15.99 Return On Total Asset (%) 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.21 0.18 Debt to  Equity (Times) 

ข้อมูลต่อหุ้น    Per Share Data 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.28 0.35 0.31 Earnings Per Share (Baht) 

มลูค่าต่อหุ้น (บาท) 2.10 2.07 1.95 Value Per Share (Baht) 

จ านวนหุ้ นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 
(หุ้น) 

270,000,000 270,000,000 270,000,000 The Weight Average no of Common  

 Stock (Share) 
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ในด้านอัตราส่วนทางการเงนิ 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง อยูท่ี่ 3.50 เทา่ ลดลงจากปีก่อน  0.32 เทา่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.38 โดย 

มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 11.38  ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.21   ส าหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น อยู่ท่ีร้อยละ 13.21  ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 3.96 ซึง่เป็นไปตามผลก าไรท่ีลดลง 

ข้อมูลต่อหุ้น  
มีก าไรตอ่หุ้น 0.28 บาท ลดลงจากปีก่อน  ร้อยละ 20    สว่นมลูคา่ตอ่หุ้นเพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 1.45   อยูท่ี่ 

2.10  บาท 
   จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีทา่นใดจะซกัถามกรรมการผู้จดัการเพิ่มเติม  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม 

เพิ่มเติม 
มตทิี่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560  

 
วาระที่ 4        พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560   ท่ีบริษัทได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งได้ส่งส าเนาให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุของบริษัท  คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนดงักล่าว   ได้จัดท าอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตาม
ขัน้ตอนทุกประการ จากนัน้ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานข้อมลูงบแสดงฐานะการเงินฯ ให้ผู้ เข้าร่วมประชุม
รับทราบในส่วนของสินทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167.44 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 62.46 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 27.17  เป็นการน าเข้าเคร่ืองจกัร โดยเป็นการตดั L/C เพ่ือช าระค่าเคร่ืองจกัรช่วงปลายเดือนธันวาคมในปี 2560 
ส่งผลให้ยอดเงินสดลดลง  แต่เม่ือพิจารณาด้านสินทรัพย์รวมจะเพิ่มขึน้  ส าหรับในส่วนของหนีส้ินรวม อยู่ท่ี 113.12 ล้านบาท  
ลดลงจากปีก่อน 4.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 โดยสาเหตท่ีุลดลงเกิดจากในสว่นของภาษีค้างจ่ายท่ีลดลง  ส าหรับในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 566.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 6.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.23  เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิสะสมท่ีเพิ่มขึน้ 
 

ผลประกอบการ 
ในด้านรายได้จากการขายในปี 2560 อยูท่ี่ 653.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 13.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

2.19  โดยมีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี่ 560.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 37.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ในด้านก าไรสทุธิในปี 2560 มี
ก าไรสทุธิอยู่ท่ี 74.41 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 18.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.27 สาเหตุจากต้นทุนสินค้าขายท่ีเพิ่มขึน้ 
สง่ผลให้ก าไรตอ่หุ้น เทา่กบั 0.28 บาท   

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือทกัท้วง  แตไ่มมี่ทา่นใดซกัถามและทกัท้วง  ประธานฯ จงึ 
ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2560 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี ้
 เหน็ด้วย 177,063,551     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 บตัรเสีย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
 ประธาน  มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการชีแ้จงรายละเอียดให้กบัผู้ เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวน
หุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  ดงันัน้  เม่ือพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม  74,411,932  บาท และไมมี่ยอดขาดทนุสะสมบริษัทจงึสามารถจ่ายเงิน 
ปันผลได้  คณะกรรมการจึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ืออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.22  บาท (ย่ีสิบสองสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ ประมาณ 59.40 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 79.83  ของก าไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวมทัง้สิน้ จ านวน  270,000,000  หุ้น  

          ในการนี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560   ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.08  
บาท (แปดสตางค์) เม่ือวันท่ี  7 กันยายน 2560  เป็นจ านวนเงิน 21.60 ล้านบาท  และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2560 อีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 37,800,000 บาท รวม
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 59,400,000 บาท  ซึง่สอดคล้อง กบันโยบายการ จ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไร
สทุธิ  
 
  ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 ตามตารางท่ีได้น าเสนอ  ดงันี ้
 
 

  
 ประธานสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามหรือทกัท้วงในวาระนี ้แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 
หรือทกัท้วง  ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัตกิารจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.22 (ยี่สิบ 
 สองสตางค์)  โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 
 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และบริษัทจะจ่ายเงนิ 
 ปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560  ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.14 บาท  (สบิส่ีสตางค์)   
 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก 
 เสียงลงคะแนน  ดังนี ้
    เหน็ด้วย 177,063,551     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่หน็ด้วย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสียง    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสีย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 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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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  ดงันี ้
      1. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) 
    2. นายปราโมทย์   สนัติวฒันา (กรรมการ) 
     3. นายวรวฒุิ   ตัง้พิรุฬห์ธรรม  (กรรมการ) 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ประธานฯ ได้เชิญ  นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์, นายปราโมทย์  
สนัติวัฒนา  และ นายวรวุฒิ   ตัง้พิรุฬห์ธรรม   ออกจากท่ีประชุม เพ่ือจะด าเนินการพิจารณาวาระการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ    แล้วแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ  และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 26 ตลุาคม 
2560 จนถงึ 15 มกราคม 2561    แตป่รากฏวา่  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

คณุพิกลุ  ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน   ได้กลา่ววา่ตามท่ี 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถงึการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณานัน้       ทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีออกตามวาระสมควร ได้รับการคดัเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง  จึงน ามติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการท่ี
ออกตามวาระ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอช่ือบคุคลดงัต่อไปนีใ้ห้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  เน่ืองจากในการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมาบคุคลทัง้สาม เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
และทุม่เทให้กบับริษัทด้วยดีมาตลอด   
 
      1. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) 
    2. นายปราโมทย์   สนัติวฒันา (กรรมการ) 
     3. นายวรวฒุิ   ตัง้พิรุฬห์ธรรม  (กรรมการ) 
 

ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3  ของหนงัสือเชิญประชมุ ส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ข้อก าหนดระเบียบการประชมุในการนบั
คะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ให้ครบทัง้ 3 คน เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะ 
เป็นผู้ เก็บบตัรลงคะแนนในวาระนีจ้ากทกุท่าน  การเก็บบตัรลงคะแนนจะเก็บจากทกุคน ทัง้คะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง และ นบัคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด     การนบัคะแนนจะท าการนบัคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และท าการ
สรุปผลคะแนนผา่นระบบ  เพ่ือแสดงผลให้ทางผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้รับทราบ   โดยมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเป็น          ผู้สงัเกตการณ์
เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและถกูต้อง   
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม  
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุลงมติ  เพ่ือเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 

 1. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) 
    2. นายปราโมทย์   สนัติวฒันา (กรรมการ) 
     3. นายวรวฒุิ   ตัง้พิรุฬห์ธรรม  (กรรมการ) 
 
มตทิี่ประชุม       ที่ประชุมมีมตแิต่งตัง้ให้   นายวสุิทธิ   วทิยฐานกรณ์  ,   นายปราโมทย์  สันตวัิฒนา   และ นาย 
                       วรวุฒ ิตัง้พรุิฬห์ธรรม  กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
                       ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไป 
 
 6.1)  นายวสุิทธิ    วทิยฐานกรณ์ 
    เหน็ด้วย 177,063,551     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่หน็ด้วย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสียง    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสีย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 6.2)  นายปราโมทย์    สันตวัิฒนา 
    เหน็ด้วย 177,063,551     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่หน็ด้วย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสียง    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสีย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 6.3)  นายวรวุฒ ิ  ตัง้พรุิฬห์ธรรม 
    เหน็ด้วย 177,063,551     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่หน็ด้วย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสียง    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสีย    0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
วาระที่ 7            พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
 ประธาน แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจาก 
บริษัทในรูปของเบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
พิจารณา    คณะกรรมการบริษัทเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
  คณุพิกลุ  ทกัษิณวราจาร  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แจ้งท่ีประชมุวา่ 
ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 เป็นวงเงินจ านวนทัง้สิน้ ไม่ 
เกิน 4,000,000   บาท  ซึง่เป็นวงเงินเทา่กบัปีท่ีผ่านมา  โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุ เงินรางวลั ผลประโยชน์ตอบ 
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แทนอื่น ๆ  พร้อมทัง้ได้น ามติเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติ 
เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561  ให้แก่คณะกรรมการบริษัท  เป็นวงเงินจ านวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน  
4,000,000 บาท  ซึง่เป็นวงเงินเทา่กบัปีท่ีผ่านมา  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาดงันี ้
 
 
 
  
 ทัง้นีท่ี้ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อ่ืน  แก่ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  ซึ่งรายละเอียด
คา่ตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท หน้าท่ี 53  
 จากนัน้ประธานสอบถามผู้ ถือหุ้นรายใดท่ีมีข้อสงสยั หรือ ข้อซกัถามขอให้แจ้งความประสงค์ ก่อนท่ีจะท า 
การลงคะแนน  แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม  ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 รวมเป็นวงเงนิไม่เกนิ 4,000,000 บาท 

แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรรตามความเหมาะสม 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้

 เหน็ด้วย 177,108,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.99              ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย      3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0016         ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0             ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 บตัรเสีย                  0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ              0                  ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 
วาระที่ 8           พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
                            ประธานมอบหมายให้ คณุทิพวรรณ   อทุยัสาง  ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงต่อท่ีประชมุตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ออกประกาศเพ่ือก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชี (ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทกุ 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนในส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกนัได้  และเม่ือมีการหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี   รายใหม่แล้ว  บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี 
ก่อนจะกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมนัน้ 
                            คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาภายในข้อก าหนดดงักล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้แตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1.  นางชลรส         สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523 
2.  นายฉตัรชยั            เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5813 
3.  นางสาวศิราภรณ์      เอือ้อนนัต์กลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 
แห่ง  บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561  และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 

 ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 3,486840 3,424,880 3,222,889 
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 ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) 
งบสอบทาน 3 ไตรมาส 390,000 360,000 330,000 
งบตรวจสอบประจ าปี 500,000 400,000 350,000 
          รวมทัง้สิน้ 890,000 760,000 680,000 

  
 ผู้สอบบญัชีทัง้สามทา่น เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของส านกังานคณะ 
กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้สว่นเสียของ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด     โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดแูล
และให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และตามมาตรฐานทางบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  ทัง้นี ้ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เม่ือบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอ่ืนแทนกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
ข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 
                             ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2561 และมอบอ านาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากัด  จดัหาผู้สอบบญัชีอ่ืนแทน กรณีท่ี
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัตค่ิาตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 พร้อม 
 ทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ เม่ือบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 
 จัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนกรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบัิตหิน้าที่ได้  ด้วย 
 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
 เหน็ด้วย 176,956,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.91   ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่หน็ด้วย  155,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0875 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0    ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 บตัรเสีย                  0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ              0                     ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสียงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง) 
 
 
วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาในการเสนอเร่ืองอื่นใด  ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการท่ีจะท าให้บริษัทเติบโต หรืออื่นใด ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 
คุณววัิฒน์  กจินันทวัฒน์  ผู้ถือหุ้น 
ข้อ 1. สอบถามกรรมการผู้จดัการ เก่ียวกบัราคาหุ้นของบริษัทท่ีอยูใ่นตลาดเป็นราคาท่ีตกมาตลอดในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา  
          จงึต้องการทราบสาเหตท่ีุท าให้ราคาหุ้นตก 
ข้อ 2. ในปีนีท้างกรรมการผู้จดัการ มองภาวะของบริษัท และปัจจยัรอบด้านเป็นอยา่งไร เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ 
           ของประเทศในปีนีย้งัไม่ดีเทา่ท่ีควร ทางบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจดัการอยา่งไร 
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คุณธงชัย   ตันสุทัตต์    กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
 สภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมายงัไมดี่เทา่ท่ีควร  ถึงแม้วา่ในปีนีมี้สญัญาณที่ดีขึน้ ในช่วง 
ปลายปีท่ีผ่านมา  แตส่ว่นใหญ่จะเก่ียวกบัธุรกิจด้านการสง่ออก จะมีเพียงบริษัทใหญ่ๆ ท่ีจะได้รับอานิสงส์ และคงต้องใช้ระยะเวลา 
พอสมควรในการกระจายผลมายงัธุรกิจระดบัลา่ง  ในขณะท่ีทางภาครัฐก็เร่งประชาสมัพนัธ์   เพ่ือกระตุ้นให้เหน็วา่เศรษฐกิจมีการ 
ปรับตวัดีขึน้ รวมถงึพยายามท่ีจะอดัฉีดเม็ดเงินให้กบัโครงการตา่งๆ  แตย่งัไมเ่กิดผลมากนกั และจากการอ้างอิงผลส ารวจความ 
เช่ือมัน่เศรษฐกิจในปี 2561 ของผู้ประกอบการพบวา่ มีความเช่ือมัน่น้อยมาก  จากสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั และคง 
จะต้องรอดมูาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐวา่จะไปในทิศทางใด    กอปรกบัคาดวา่จะมีการเลื่อนการเลือกตัง้ไปในปี 
 2562     ซึง่โดยปกติในปีใดท่ีมีการเลือกตัง้เศรษฐกิจจะคอ่นข้างดี  
 ในสว่นของราคาน า้มนัดิบ ปัจจบุนัเป็นช่วงขาขึน้ ปัจจบุนัอยูท่ี่ 60 เหรียญ: บาห์เรล แนวโน้มยงัเป็นช่วงขาขึน้  
แตท่ิศทางจะเป็นอยา่งไรยงัไมช่ดัเจน เน่ืองจากเป็นช่วงการเจรจาของประเทศมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกากบักลุม่ประเทศ 
ท่ีสง่ออกน า้มนัรายใหญ่ (กลุม่ OPEC) แตมี่ผลกระทบตอ่ทกุภาคสว่น เน่ืองจากน า้มนัเป็นตวัท่ีตัง้ต้นในทกุอตุสาหกรรม 
 ในด้านบริษัทฯ วตัถดุิบหลกัมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรง  เม่ือต้นทนุสงูขึน้สง่ผลให้ราคาสินค้าสงูขึน้เช่นกนั 
ดงันัน้  ทางบริษัทฯ  ได้เจรจาขอปรับราคากบัทางลกูค้า  แตเ่น่ืองจากในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไมดี่ในการขอปรับราคาอาจจะต้อง 
ใช้เวลา  ส าหรับในสว่นของบริษัท ฯ ได้มีการประคองตวั แม้วา่ก าไรขัน้ต้น และ ก าไรสทุธิของบริษัทจะลดลง ก็ยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
เม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่หลายสว่นคงต้องรอการปรับตวัและฟืน้ตวั  อีกทัง้คาดหวงัในเร่ืองของราคาน า้มนัท่ีจะไมส่งู 
เกินไปกวา่นี ้ในขณะเดียวกนั ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการแสวงหาโอกาสและช่องทางการท าธุรกิจใหม่ๆ   และจากทัง้ฐาน ธุรกิจเดิม ดงันี ้
 1.  การพยายามท่ีจะบริหารจดัการ  capacity ให้ดีขึน้ ก็จะสง่ผลประกอบการให้ดีขึน้   
 2.  ขยายฐานการผลิตในธุรกิจเดิม โดย การขยายไปในสนิค้าในกลุม่ท่ีแตกตา่งจากท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 
 3.  หาช่องทางขยายในการไปตัง้โรงงาน ในพืน้ท่ีตา่งๆ ของประเทศ เช่น หวัเมืองตา่งๆ ของประเทศ   หรือแม้แต่ 
                                 การไปตัง้โรงงานผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ CLMV 
 4.  หาโอกาสท่ีจะเติบโตในธุรกิจใหม ่ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการก าหนดยทุธศาสตร์ 
                                 เพ่ือให้คณะกรรมการชดุนีไ้ด้พิจารณาหาโอกาส ช่องทาง ในการลงทนุใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 
 5.  ในสว่นของผู้บริหาร ทางคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิตัง้ฝ่ายพฒันาธุรกิจ โดยท่ีมีบคุลากรระดบักรรมการ 
      เข้ามาบริหารงานในสว่นนี ้  เพ่ือจะได้เข้ามาบริหารจดัการในธุรกิจใหมท่ี่คาดวา่จะเกิดขึน้  โดยการ 
                                 พิจารณาการท าธุรกิจของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัท เหน็วา่ จะต้องมีแนวการท าธุรกิจท่ีไมจ่ ากดั 
                                 ตวัเองเฉพาะการผลิตบรรจภุณัฑ์ แตจ่ะต้องสามารถขยายไปสูธุ่รกิจอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเติบโตได้ 

ดงันัน้ จากแนวทางของคณะกรรมการ  การด าเนินการของคณะอนกุรรมการ และการจดัวางผงัองค์กรใหม ่ 
เพ่ือเป็นการรองรับแนวทางการท าธุรกิจไปสูธุ่รกิจใหม่ๆ ได้ ท่ีเห็นว่ามีโอกาส หรือมีช่องทางการท าธุรกิจใหม่   ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีจะ
มาเสริมนอกเหนือจากการขยายตวัของธุรกิจเดิม 
 
คุณสายใจ   สีโคตร   ผู้ถือหุ้น 
ข้อ 1. การติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมท่ี่เป็นเคร่ืองผลิต Preform เป็นการท า เพ่ือเป็น Internal Business หรือ มีลกูค้าท่ีจะมารับสนิค้า 
          ชนิดนีข้องเราแล้วหรือยงั  จากท่ีทา่นกรรมการผู้จดัการแจ้งไว้ข้างต้น  ในการท่ีจะเร่ิมผลติในเดือนนี ้
ข้อ 2. ตามท่ีแจ้งผลการด าเนินงานในปี 2560 วา่ เป็นการเติบโตจากลกูค้าในกลุม่น า้มนัพืช และ น า้ผลไม้นัน้  จากหน้า 32  ตัง้แต ่
          ปี 58 เป็นต้นมา   ลกูค้ากลุม่น า้ผลไม้มีตวัเลขท่ีลดลงมาโดยตลอด สาเหตท่ีุลดลงนัน้  มาจากการท่ีลกูค้าไปจ้างผลิตกบั 
          Supplier รายอ่ืน , เป็นปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานของธุรกิจของลกูค้าเอง หรือ ลกูค้าติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม ่ เพื่อผลติ 
          ขวดเอง ถงึสง่ผลให้รายได้ในสว่นนีห้ายไป 
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ข้อ 3.  จากหน้า 83 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ตัง้แตปี่ 58 จนถงึปัจจบุนั ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีการขยายระยะเวลาเก็บหนีเ้พิ่มขึน้ 
            และจากผลท่ีเกิดขึน้เป็นสภาวะปกติหรือไม ่ และมีความเสี่ยงหรือไมท่ี่ท าให้ต้องขยายระยะเวลาการเก็บหนี ้ หรือเป็น 
            ผลกระทบจากเศรษฐกิจจงึท าให้ต้องขยายเวลาให้กบัคูค้่าโดยสว่นตวัมองวา่มีความเสี่ยงพอสมควร  
ข้อ 4.  สินค้าคงเหลือ และวสัดคุงเหลือ ในหน้า 106 ในภาพรวมลดลงจาก 37 ล้านบาท เหลือ 29 ล้านบาท โดยท่ีสินค้าส าเร็จรูป 
           เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 29 สาเหตท่ีุเพิ่มขึน้  เพ่ือเป็นการ Supply การขายในปีนีใ้ช่หรือไม ่ และถ้าอยูใ่นสภาวะ 
           ปกติ Inventory ขวด PET จะมีอายกุารใช้งานนานเทา่ไหร่ เพราะมองวา่ Inventory คอ่นข้างสงูพอสมควร 

 
คุณธงชัย  ตันสุทัตต์  กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
ข้อ 1. การลงทนุเคร่ืองผลิต Preform มีวตัถปุระสงค์ ทัง้ในการใช้ส าหรับภายในองค์กร และ ส าหรับจ าหน่ายให้ลกูค้าภายนอก 
          ด้วย    โดยในสว่นของตลาดน า้ด่ืมจะเป็นการเน้นการขาย Preform มากกวา่การขายขวด PET   แตห่ากปริมาณการขายสิ่ง 
          ใดได้มากกวา่ก็จะเปิดกว้าง     โดยปัจจบุนัพนกังานขายได้เร่ิมติดต่อกบัลกูค้า และให้ลกูค้าได้ทดลองใช้  รวมถึงมีการจดัตัง้ 
          ทีมงานด้านเทคนิคในการดแูลลกูค้าท่ีสนใจในเร่ือง Preform เพ่ือให้ลกูค้าสามารถน าไปใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดย 
          แผนการขายเดิม ท่ีตัง้ไว้จะเร่ิมขายตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2561  แตเ่น่ืองจากมีลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ได้เลื่อนก าหนดการ 
          การวางจ าหน่ายสินค้า จงึคาดวา่ในช่วงไตรมาสสอง จงึจะเร่ิมการขาย  Preform   
ข้อ 2.  ในสว่นตลาดน า้ผลไม้ ท่ีเป็นช่วงขาลงมาระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา เกิดจากหลายปัจจยั  ท่ีผ่านมาลกูค้า ท่ีเป็นลกูค้าหลกั เกิด 
           ปัญหาด้านการตลาด ท าให้ยอดการสัง่ซือ้ลดลง  แตท่ัง้นีก้็มีรายอ่ืนๆ เข้ามาทดแทนในระดบัหนึง่   หรือบางรายมีปัญหา 
           ด้านการผลติ  ท าให้ต้องปิดกิจการ  และ ลกูค้ามีการติดตัง้เคร่ืองเป่าขวด ในโรงงาน จึงมีการหยดุการสัง่ซือ้ขวดของบริษัท 
           แตใ่นปี 2561 ในกลุม่น า้ผลไม้น่าจะมีการฟืน้ตวัดีกวา่หลายปีท่ีผ่านมา  เช่น ลกูค้าท่ีมีการติดตัง้เคร่ืองเป่าขวด ปัจจบุนัมี 
           ปริมาณการสัง่ซือ้เพิ่มขึน้จากปี 2560  
ข้อ 3.  ระยะเวลาการเก็บหนี ้ซึง่มีระยะเวลาท่ียาวนานขึน้ สว่นหนึง่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีไมค่อ่ยดีมากนกั จงึได้พิจารณาใน 
           การขยายระยะเวลาการช าระหนีใ้ห้กบัลกูค้าบางราย แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถาม รวมถึงมีการคิดดอกเบีย้ 
           กบัลกูค้ารายท่ีช าระลา่ช้าด้วยเช่นกนั   
ข้อ 4.  สินค้าคงเหลือนัน้ ทางบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยจ าแนกเป็น 2 หมวดหลกั คือ 

1. ปัจจยัการผลิต  เช่น วตัถดุิบ (เมด็พลาสติก) และสว่นประกอบอื่นๆ เช่น ถงุพลาสติก ฯลฯ  
                  โดยการบริหารปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะเมด็พลาสติก จะมีการติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด เน่ืองจากเป็นสินค้า 
                  Commodity  ซึง่หากเป็นช่วงราคาลงก็อาจจะมีการซือ้เข้าเพ่ือจดัเก็บเป็น Buffer Stock  

2. สินค้าส าเร็จรูป 
                  ส าหรับในสว่นของสนิค้าส าเร็จรูป มีการผลติ เพ่ือเป็นสต็อกให้กบัลกูค้าบางรายขึน้อยูก่บัภาวะความต้องการของ 
                  ลกูค้า  หรือหากเป็นช่วงท่ีทางบริษัทฯ ต้องมีการบริหารการใช้งานเคร่ืองจกัร หรือ บริหารการผลติ อาจจะมีการผลิต 
                  เพ่ือรองรับความต้องการให้กบัลกูค้าบางราย 
 
คุณทพิวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ในสว่นของสนิค้าคงเหลือ และ การบริหารลกูหนี ้จากผลการด าเนินงานในปี 2560  
เม่ือเทียบกบัปี 2559 จะพบวา่ สินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อน 8.57 ล้านบาท อยูท่ี่ 29.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 22.80 และ  
เม่ือพิจารณาในรายการสินค้าส าเร็จรูป ในปี   2560   อยูท่ี่  12.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
29.05 นัน้  ซึง่ในช่วงการตรวจนบัสต๊อกอาจจะคาบเก่ียวกบัสนิค้าท่ี ผลติแล้วเตรียมสง่ออกให้กบัลกูค้า  โดยสนิค้าส าเร็จรูปสว่น 
ใหญ่จะเป็นการผลติตามการสัง่ซือ้ของลกูค้า     
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 การบริหารลูกหนี ้
 หนีข้องลกูค้าบางราย ซึง่มีปัญหาจากการด าเนินธุรกิจของลกูค้า  และสง่ผลกระทบตอ่การช าระหนีข้องบริษัทแตเ่ม่ือ 
พิจารณาเปรียบเทียบรวมลกูหนีก้ารค้า (สทุธิ) ระหวา่งปี 2559 กบั ปี 2560  จะพบวา่ ในปี 2560 เพิ่มขึน้ประมาณ 10 ล้านบาท 
ในสว่นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเหน็วา่ยงัอยูใ่นวิสยัท่ีควบคมุได้   อีกทัง้ทางบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจดัการ 
ท่ีรัดกมุพอสมควร ในการเรียกช าระดอกเบีย้จากลกูค้าท่ีผิดนดัช าระหรือช าระลา่ช้าเกินก าหนด  
 ซึ่งในภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของลกูค้า   ดังนัน้
แนวทางการด าเนินธุรกิจในปี 2561 ตามท่ีทางกรรมการได้แจ้งไว้ข้างต้น  ในเร่ืองการท่ีไม่จ ากดัเฉพาะในเร่ืองการผลิตบรรจภุณัฑ์
ขวด PET  โดยหากมีสิ่งใดท่ีเก่ียวโยงและมีโอกาสจะขยายธุรกิจอาจจะมีการด าเนินการ   แต่ยงัคงให้ด ารงสดัสว่นของก าไรไว้ก่อน 
และให้มีการด าเนินธุรกิจให้ทกุอยา่งสามารถควบคมุได้ทัง้ภายนอกและภายใน 
 จากนัน้ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้ามาร่วมประชุมในวันนี  ้และได้มีข้อซักถามรวมถึงค าแนะน าให้กับ
คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีจะน ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ  ในส่วนของคณะกรรมการและผู้บริหารตระหนกัเป็นอย่ างดีใน
เร่ืองของการด าเนินธุรกิจ โดยธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวในเร่ืองของการขึน้ลงของราคาน า้มนัเป็น
อยา่งมาก  ซึง่ในเร่ืองดงักลา่วทางบริษัทฯ ได้พยายามหาวิธีการลดความเสี่ยงจาการขึน้ลงของราคาน า้มนั  จงึเป็นท่ีมาในการท่ี 
คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย คือ คณะกรรมการก าหนดยทุธศาสตร์ เพ่ือท าการศกึษา และก าหนดทิศทาง 
ธุรกิจของบริษัทในอนาคตภายใต้การบริหารความเสี่ยง  รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งท่ี
คณะกรรมการทกุทา่นมีความตัง้ใจที่จะปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งดีอนัจะน ามาซึง่ผลประกอบการท่ีดีของบริษัท รวมถึงผลตอบแทนที่ดีตอ่ 
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นตอ่ไปในอนาคต 
 
 ประธานกลา่วปิดประชมุ 
 
  ปิดประชุมเวลา  11.35 น. 
 
      ลงช่ือ     รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ            ประธานที่ประชมุ 
                                                                                                 (รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ) 
 
 
 
      ลงช่ือ       ฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร           เลขานกุารท่ีประชมุ 
                                                                                             (นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง 
                          ออกตามวาระ 
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท 
ชื่อ-สกุล : : รองศาสตราจารย์ประยูร     บุญประเสริฐ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
 อาย ุ : 77 ปี     
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : พฤษภาคม 2556   
วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ  
                                                           (Operation  Research)  มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  

  :    ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้านการวิจัยการปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 
 : อบรมหลกัสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย แคลฟิอร์เนีย สเตรท เฮวาร์ด 
  สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 
   (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา) 
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ 
   คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์                 –   แห่ง 
       บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    – แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน : หัวหน้าโครงการวิจัย  “การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่าง 
       สร้างสรรค์แบบครบวงจร” กระทรวงอุตสาหกรรม 

 : ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 
       กระทรวงอุตสาหกรรม 

 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  : หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อมและการออกแบบระบบ 
        แฟรนไชส์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 คร้ัง เข้าประชุม 5 คร้ัง 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :  ไม่ม ี
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :  ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :    - 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

ชื่อ-สกุล  : คุณทิพวรรณ     อุทัยสาง    
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/          
    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทน  
อายุ   : 60 ปี    
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : พฤษภาคม 2556      
วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                            
   : ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี  
                                                                     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์         
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 29/2003) 
   : หลักสูตร วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9  
   : หลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8  
   : หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53  
   : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) 
   : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 
   (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา) 
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ 
   คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 4 แห่ง 
         บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน : ผู้จัดการฝ่าย บริษัท เนชัน่เนิล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จ ากัด 
   : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั 
   : กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
        บริษัท อนิเตอร์แนชั่นเนิล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (IEC) 
   : กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนต จ ากดั 
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 คร้ัง เข้าประชุม 5 คร้ัง 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :  ไม่ม ี
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :  ไม่ม ี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  :  ไม่ม ี
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
ชื่อ-สกุล  : คุณพิกุล     ทักษณิวราจาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล 
       สรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ     
อายุ  : 64 ปี      
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : พฤษภาคม 2556  
วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  : วุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 
       สถาบันวิทยาการการค้า 
   : ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการประกันภัยระดับสูง ส านักงาน 
       คณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  : ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
  : ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 
  : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014) 
 การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 
   (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา) 
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ 
       คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง 
       บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน   
 2553 - 2557 : รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 2550 – 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 2547 - 2555 : กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 2544 – 2545 : อนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 คร้ัง เข้าประชุม 4 คร้ัง 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :  ไม่ม ี
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :  ไม่ม ี   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :  ไม่ม ี
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เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551) 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งใน
ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารของบริษัท ในลักษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 
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     เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

1. ชื่อ              :     รองศาสตราจารยป์ระยูร     บุญประเสริฐ 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ : 77 ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่ม ี
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่ม ี

 ที่อยู ่  : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1) 
     แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระ 6.1 
 

2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ     อุทัยสาง 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ : 60 ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่ม ี
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่ม ี

 ที่อยู ่ : เลขที่ 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ   
       กรุงเทพฯ 10250 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระ 6.2 
 

3. ชื่อ : นางสาวพิกุล     ทักษิณวราจาร 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ : 64 ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่ม ี
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่ม ี

 ที่อยู ่ : เลขที่ 212/5 มบ.เออเบอร์น สาธร ซ.โบเลโร1่  แขวงบางจาก 
    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ 10160 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระ 6.3 
 

4. ชื่อ : ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
อาย ุ  : 67 ปี 
สัญชาติ  : ไทย 
จ านวนหุ้น  : ไม่ม ี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่ม ี
ที่อยู ่  : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่ม ี
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เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ปีบัญชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจ านวนหุ้น นับรวมกันได้
ไม่น้องกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง 
(1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน และค าบอกกล่าวเพื่อเรียกประชุมและรายงานการประชุมจะต้องจัดท าเป็นภาษาไทย 

 
องค์ประชุม 
 ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ

ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
การจ่ายเงินปันผลและทุนส ารอง 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
 ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแจ้งให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ ลงมติ

แล้วแต่กรณี   
 ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจน
ทะเบียน 
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การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่แบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

   คณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ 30.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์     ตอบแทน

ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

คะแนนเสียง 
 ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท าแก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน  และ การออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบรวม หรือ เลิกบริษัท  
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เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล          
จดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
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เอกสารแนบท้าย 8 : ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและ
การออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ
พิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบ
ฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็
สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว      ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
 ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 
08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปิ่นเกล้า 1  ชั้น 9   โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้     เลขที่ 798, 800 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

  1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

 - ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง 
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  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1 

  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น   ผู้ถือหุ้น 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

 -    หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับ
มอบฉันทะ 

 -    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น 

 -    เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1. 

 -    ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1. ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้
เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 
และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

 

 

 

 



31 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก 

2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุม
ชั่วคราวก็ได้  

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุ ไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งได้บันทึกไว้
แล้วล่วงหน้า 

4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่
รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนั้น ๆ  
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เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

         

เขียนที่................................................................................. 

        วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ........... 
 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................... สัญชาติ ................... อยู่บ้านเลขท่ี.......................ถนน
..............................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต................... .............................จังหวัด
.....................................รหัสไปรษณีย์....................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม...................................... หุ้นและออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................... เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้

 □ (1)   ชื่อ.........................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน............................ ต าบล/แขวง
...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์...................หรือ 

 □ (2)   ชื่อ.........................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน...................... ...... ต าบล/แขวง
...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 

 □ (3)   ชื่อ.........................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน...................... ...... ต าบล/แขวง
...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 

□ (4) รองศาสตราจารย์ประยูร     บุญประเสริฐ     ต าแหน่งกรรมการอิสระ   อายุ 77 ปี  
  อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว  
  เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230  หรือ 

□ (5) นางสาวทิพวรรณ     อุทัยสาง     ต าแหน่งกรรมการอิสระ     อายุ 60 ป ี
  อยู่บ้านเลขที่ 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

□ (6) นางสาวพิกุล     ทักษิณวราจาร     ต าแหน่งกรรมการอิสระ     อายุ 65 ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สาธร  ซอยโบเลโร่ 1 แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ 
  กรุงเทพฯ 10160 หรือ 

□ (7) ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน์     ต าแหน่งกรรมการอิสระ     อายุ 67 ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1  ชั้น 9    โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้ เลขที่ 
798, 800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 

 
 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20 บาท 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  □ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

  □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
              เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

  □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง   

  □วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

□   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 

   □การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   6.1  รองศาสตราจารย์ประยูร    บุญประเสริฐ     (กรรมการอิสระ) 

□   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 
6.2  นางสาวทิพวรรณ   อุทัยสาง       (กรรมการอิสระ) 

    □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 
   6.3  นางสาวพิกุล   ทักษิณวราจาร     (กรรมการอิสระ) 

□   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 
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  □วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

     □วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ 
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
   (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
      ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
     ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ 
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       ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดจิ ิจ ากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 1   ชัน้ 9 
โรงแรมเดอะรอยลัซิตี ้เลขท่ี 798, 800  ถนน บรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพึง
เลื่อนไปในวนั 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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 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, Bangkrabao, Nakornchaisri, Nakornpathom, 73120 
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