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การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่  24 เมษายน 2562 
ณ ห้องป่ินเกล้า 1  ชัน้ 9 โรงแรมเดอะรอยลัซิตี ้

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. นายวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม   กรรมการ 

8. นายวชัร  วิทยฐานกรณ์   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
         นายปราโมทย์ สนัติวฒันา   กรรมการ 

 
กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิมล  วงษ์จนัทร์                ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นางลกัขณา  ร่มร่ืน    กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

         ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์    กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายสมชยั  ลมิป์พงศ์สวสัดิ ์    ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

 
เปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

  
 รศ.ประยรู  บญุประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ โดยมีนางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร เลขานกุาร
บริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  

ในสว่นของกรรมการบริษัทปัจจุบนัมีทัง้หมด 9 ท่าน และในการประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

เลขานกุารฯ รายงานต่อที่ประชมุวา่   ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วจ านวน 135,000,000 บาท   แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  การประชุมครัง้นี ้ มีผู้ ถือหุ้น
มาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 28 ราย รวมเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุจ านวน  55 ราย มีหุ้นจ านวนรวมกนัทัง้หมด 185,099,152  หุ้น   ซึง่คิดเป็นร้อยละ 68.56  ของจ านวนหุ้น ซึง่จ าหนา่ย 
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ได้แล้วทัง้หมด  คิดเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 35   
 เลขานกุารฯ กลา่วแนะน าตวัแทนผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุ โดย ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  จากบริษัท  ส านกังาน อี
วาย  จ ากัด  ได้แก่  คุณฉัตรชัย   เกษมศรีธนาวฒัน์  และ คุณอภิญญา   ธรรมธนปัญญา  รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณ
สมเกียรติ  วจัฉละฐิติ จากส านกังานวินยัการกฎหมาย    
 เพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก ากบัหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน
กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น การประชมุในทกุระเบียบวาระทีจ่ะมีการลงคะแนนเสยีง บริษัทจึงจดัให้มีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมตรวจสอบใน
การนบัคะแนนจ านวน 2 ทา่น คือ 1คณุผอ่งมารีน  คงศิริ และ 2. คณุปิยะวดี  บ ารุงตระกลู 
 ตามที่ทางสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ด าเนินโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” จึงได้มี
การจดัสง่เจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแตง่ตัง้เป็น “อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น” คือ คณุสริิรัตน์  ศภุการ เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
ด้วย 
 นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจ านวน  2  คน เพื่อด าเนินการประมวลผลคะแนน  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 เลขานกุารฯ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั มาตรา 107(1) และข้อบงัคบั ข้อ 
38 ก าหนดวา่ มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกตินัน้ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ    และ    ออกเสยีง
ลงคะแนน   โดยให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง     ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็น
เสยีงชีข้าด 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมอบฉนัทะมีอยู่ ทัง้นีใ้ห้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเป็น
คะแนนเสยีงที่ใช้นบัมติในที่ประชมุ 
 การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข  จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค  จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค    จะใช้
เฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้นเทา่นัน้ 
 ผู้มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครัง้นี ้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อ
พิจารณาทกุวาระ   เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า ตามแนวทางที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ของตลาด
หลกัทรัพย์และส านกังานกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(กลต.)ก าหนด ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ได้รับบตัรลงคะแนนครบถ้วนทกุวาระเมื่อตอนลงทะเบียน  หากผู้ ถือหุ้นรายใดยงัไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีท่ี่
รับลงทะเบียนให้ทราบ    ในบตัรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จ านวน 3 ช่อง 
คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง   เมื่อสิน้สดุแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในทุกวาระ    ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออก
เสยีงเทา่นัน้  ซึง่เมื่อน าไปหกักบัจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย  
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 ทัง้นี ้ยกเว้นวาระที่  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทัง้ 3 
ช่อง คือ  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ จ าแนกเป็น
รายบคุคล 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนน
เสยีง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนบัคะแนน เพื่อท าการหกัคะแนน และแจ้งอีกครัง้เมื่อกลบัมาในท่ีประชมุ เพื่อนบัคะแนนรวมเข้าไป
ใหม ่หากไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการ เข้า-ออก จะนบัคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่มีกิจธุระจ าเป็นที่ต้องออกจากที่ประชมุก่อนการประชมุจะเสร็จสิน้ และไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน
เสยีงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการออกจากที่ประชมุ     จะขอนบัคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วย 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ ซกัถามเพิ่มเติม  ในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ
และแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า  เป็นผู้ ถือหุ้น หรือ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมแจ้งช่ือและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ ข้อ
ซกัถาม  เพื่อให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานุการฯ แจ้งว่า ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง  ซึ่งเป็นประตู
เดียวกบัประตทูางเข้า แล้วให้เลีย้วไปทางด้านขวา  เพื่อไปทางประตฉูกุเฉินที่ติดกบัลิฟต์  โดยทางออกฉกุเฉินจะอยู่ด้านซ้ายมือติด
กบัลฟิต์ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จากนัน้ 
ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ และกรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครัง้นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัท   ตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562    
แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา    จึงขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงักลา่วตอ่ไป 

ประธานฯ  ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ตามที่บริษัท ได้ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และยดึหลกัการ 

ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส   โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัองัคารที่  24 เมษายน 2561 โดยมีส าเนารายงานการ 
ประชมุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปก่อนหน้านี ้ โดยบริษัทได้ด าเนนิการจดัท ารายงานการประชมุ
ดงักลา่วขึน้ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้บนัทกึโดยถกูต้องและตรงตามข้อเท็จจริง 
แล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชมุ แตห่ากผู้ถือหุ้นทา่นใดพิจารณารายงานดงักลา่วแล้ว ประสงค์จะแก้ไข
ในสว่นใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ   

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัองัคารท่ี 24 เมษายน  
2561 แตอ่ยา่งใด  ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรอง 
                    รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 ดังนี ้  
 เห็นด้วย 184,799,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง)     
    
วาระที่ 3         รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
            ประธานมอบหมายให้ คณุธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี
2561 ที่ผา่นมาให้ที่ประชมุรับทราบ  “ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผา่นมา  โดยแบง่เป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงคร่ึงปีแรก เศรษฐกิจมีการขยายตวัคอ่นข้างดี โดยรายได้หลกัของประเทศจากธุรกิจทางด้านการสง่ออกและการ
ทอ่งเที่ยว สง่ผลให้ GDP มีการขยายตวัคอ่นข้างดี 
 สว่นช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจเร่ิมชะลอตวัลง โดยภาคการส่งออกเร่ิมติดลบ  เหตจุากสงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐ อเมริกากบัจีน  สง่ผลกระทบต่อการสง่ออกของไทยติดลบ  รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้หลกัการท่องเที่ยวของไทยเกิด
จากนกัท่องเที่ยวชาวจีน  แต่เมื่อจีนเกิดสงครามการค้าสง่ผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ท าให้จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่มา
เที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนลดลง  อีกทัง้เหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตส่งผลต่อความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยของ
นกัทอ่งเที่ยว จึงเป็นอีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนลดลง  สง่ผลให้รายได้ด้านการทอ่งเที่ยวลดลง 
 จากรายได้หลักของประเทศที่ลดลงส่งผลให้ไตรมาส 3  GDP ขยายตัวเพียง 3.3% ซึ่งเป็นอัตราที่ต ่าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบทัง้ 4 ไตรมาสในปี 2561  
 ด้านราคาพืชผลทางเกษตรตกต ่า  ส่งผลให้หนีส้ินภาคครัวเรือนสงูขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บัน่ทอนก าลงัซือ้ของผู้บริโภค  
รวมถึงราคาน า้มนัมีความผนัผวนคอ่นข้างมาก ท าให้ GDP ในปี 2561 มีการขยายตวัเพียง 4.1%  
 
 สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2561 
                            ในปี 2561  อตุสาหกรรม PET มีการขยายตวัต ่ากว่า 5% (ด้านการบริโภค) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึน้ไม่บ่อยนกั 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปีที่มีการขยายตวัต ่า ราคาวตัถดุิบมีการผนัผวนตามราคา
น า้มนั (ในทิศทางขาขึน้)  
 ในด้านของผู้ผลิต (PET Resin) สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา เป็นลกัษณะ Short Supply เกิดจากโรงงานผู้ผลิต PET 
Resin ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศบราซิล ปิดตวัลงไป  2 – 3 ราย เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  ท าให้การ 
Supply ไม่เพียงพอ จึงมีการน าเข้า PET Resin จากทางประเทศในแถบ Southeast Asia  รวมถึงการประกาศ Anti-Dumping ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตอ่ประเทศจีน ในการน าเข้า PET Resin สง่ผลให้ประเทศญ่ีปุ่ นมีการน าเข้า PET Resin จากประเทศในแถบ Southeast 
Asia โดยที่มีประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ จึงท าให้อปุทาน เม็ด PET Resin เกิดการตึงตวั จนประเทศไทยต้องมีการน าเข้า PET Resin 
จาก ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศจีน  จึงเป็นอีกหนึง่สาเหตทุี่ท าให้ PET Resin มีราคาผนัผวน 
 ในด้านลกูค้าหรือผู้ใช้ขวด มีการลงทนุเคร่ืองเป่าขวดเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากมีเคร่ืองจกัรราคาถกูจากประเทศจีนเข้า
มา  ท าให้มีการเป่าขวดใช้เองมากขึน้  ส่งผลให้ลกูค้าสัง่ซือ้ขวดจากภายนอกลดลง ส่งผลให้เกิดสภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ 
(Supply over Demand) ท าให้เกิดการแขง่ขนัทางการตลาดสงูขึน้ 
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 ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท มีผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ คือ Preform ตามที่ก่อนหน้าได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการ
ลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ 2  เคร่ือง  โดยเคร่ืองเป่าขวดติดตัง้แล้วเสร็จตัง้แต่ปลายปี 2560 ท าให้สามารถเดินเคร่ืองจักรได้ตัง้แต่ต้นปี 
2561 สว่นเคร่ืองฉีด Preform ท าการติดตัง้แล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2561 ท าให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม่ 
 ในด้านผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทกลุม่สินค้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากกลุม่น า้ผลไม้และกลุม่
เคร่ืองปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี  ส่วนในด้านน า้ดื่มมียอดขายลดลงบ้างเล็กน้อย ในด้านน า้มันพืชยงัคงทรงตวั ท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทในปี 2561  เป็นดงัตอ่ไปนี ้

        
  

ปี 2561 % On Sale ปี 2560 % On Sale 2561/2560 

รายได้รวม 705.669 100 653.607 100 7.97% 
ต้นทนุสนิค้าที่ขาย 579.237 82.08 509.258 77.92 13.74% 
ก าไรขัน้ต้น 120.746 17.11 138.966 21.26 (13.11%) 
คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร 54.069 7.66 50.995 7.80 6.03% 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ 71.834 10.18 93.354 14.28 (23.05%) 
ดอกเบีย้จ่าย (0.263) 0.037 (0.351) 0.054 (25.07%) 
ก าไรก่อนหกัภาษี 71.571 10.14 93.003 14.23 (23.04%) 
ภาษีเงินได้ (14.765) 2.09 (18.591) 2.84 (20.58%) 
ก าไรสทุธิ 56.806 8.05 74.412 11.38 (23.66) 

 

จากตารางดงักลา่วข้างต้น ในด้านผลประกอบการ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 705.669 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 
ปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 653.607 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึน้จากปีก่อน  52.062 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7.97 ในขณะที่ต้นทุนเมื่อ
เทียบกบัยอดขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.08   สว่นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 77.92  ต้นทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.74 โดยต้นทนุที่
เพิ่มขึน้ เกิดจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ (เป็นไปตามทิศทางของราคาน า้มนัในช่วงขาขึน้)  ถึงแม้ราคาต้นทุนสงูขึน้ แต่ทาง
บริษัท ไม่สามารถผลกัภาระให้กบัลกูค้า โดยการปรับราคาสินค้าตามราคาต้นทุนที่ปรับขึน้ได้   จึงสง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นลดลงจากปี
ก่อน18.220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  13.11  
   สว่นคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งปี 2561 กบัปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.03  โดยมีก าไรสทุธิ
ในปี 2561 อยู่ที่ 56.806 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 อยู่ที่ 74.412 ล้านบาท  ก าไรสทุธิลดลง 17.606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66     
สาเหตจุากต้นทนุวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ท าให้บริษัทมีต้นทนุสนิค้าสงูขึน้    

 
ในด้านอัตราส่วนทางการเงนิ 
ในปีที่ผา่นมา บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง อยูท่ี่ 3.55 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อน  0.05 เทา่  โดยมีอตัราสว่นหนีส้ิน 

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น อยูท่ี่ 0.21 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.01 เทา่ และมีอตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น อยูท่ี่ร้อยละ 10.04 ลดลงจากปี
ก่อน ร้อยละ 3.17 เป็นการลดไปตามก าไรสทุธิที่ลดลง 
 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท 



 www.prodigy.co.th 

 

6 

 

ข้อมูลต่อหุ้น  
มีก าไรตอ่หุ้น 0.21 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 25   สว่นมลูคา่ตอ่หุ้นอยูท่ี่ 2.09  บาท ลดลง 

จากปีก่อน 0.01 บาท  
  ข้อมูลทางการเงนิ ณ  31  ธันวาคม  2561    

ในปี 2561  มีสนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  5.907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87  มี 
หนีส้ินรวมอยู่ที่ 120.897 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88  มีสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 565.082 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

 
วาระที่ 4        พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานเชิญ คณุธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ รายงานให้ที่ประชมุพิจารณา 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561    
ในสว่นของสนิทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 182.595 ล้านบาท เป็นเงินสดคงเหลอืจาก 

การลงทุนโครงการเคร่ืองฉีด Preform  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ด้านสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
5.907 ล้านบาท  ส าหรับในส่วนของหนีส้ินรวม อยู่ที่  120.897 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.88 ส าหรับในสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33   

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561นี ้บริษัทได้จดัท าขึน้ตาม 
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั  และได้ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึง่ได้สง่
ส าเนาให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุดงักลา่ว   ได้จดัท าอยา่งถกูต้องและผา่นการตรวจสอบตามขัน้ตอนทกุประการ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและทกัท้วง   
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี ้
 เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 ประธาน  มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชีแ้จงรายละเอียดให้กับผู้ เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 
115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
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 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  ดงันัน้  เมื่อพิจารณา จาก ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  56,806,331  บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้   
คณะกรรมการจึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่ออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.18  บาท (สบิแปดสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ ประมาณ 48.60 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 85.55  ของก าไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน  270,000,000  หุ้น   

           ในการนีบ้ริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานของ (มกราคม – มิถนุายน 2561) ไป 
แล้วในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวนัท่ี  6 กนัยายน 2561  เป็นจ านวนเงิน 21.60 ล้านบาท  และบริษัทจะจ่าย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 อีกหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 
27,000,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  48,600,000 บาท  ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ  

           ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกบัผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามตารางที่ได้น าเสนอ  ดงันี ้
 
 

    
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือทกัท้วง   
 ประธานจึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท 
 (สิบแปดสตางค์)  โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของ  
 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 

กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีก
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1.  ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 56.81      74.41 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น)           270,000,000           270,000,000 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.18        0.22 
4.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 48.60         59.40 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 85.55         79.83 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหนง่เป็น 
จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน   3  ทา่น   
   

 1. รองศาสตราจารย์ประยรู   บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 
   2. นางสาวทิพวรรณ    อทุยัสาง (กรรมการอิสระ) 
    3. นางสาวพิกลุ      ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 
 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ประธาน จึงขอเชิญ คณุวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ ท าหน้าที่ 
เป็นประธานการประชุมในวาระนี ้ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวข้างต้น ขอตวัออกจากห้องประชุม   เพื่อจะด าเนินการ
พิจารณาวาระการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ     

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลที ่
มีความรู้  ความสามารถ และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า  โดย
เปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้น  ตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2561 จนถึงวนัที่ 15  มกราคม 2562  โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่าน
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  ซึง่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้   ปรากฎวา่ไม่มี
ผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอช่ือบคุคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยเสยีงข้างมากและไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี)้ ได้พิจารณา 
แล้ว  เห็นสมควรให้น าเสนอช่ือบุคคลดงัต่อไปนีใ้ห้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บุคคลเป็น
กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทัง้สาม เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและทุม่เทให้กบับริษัทด้วยดีมาตลอด  โดยรายช่ือบคุคลทัง้ 3 ทา่น มีดงันี ้
 
 1. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 
   2. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  (กรรมการอิสระ) 
    3. นางสาวพิกลุ    ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 

 
ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ ส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ข้อก าหนดระเบียบการประชมุในการ
นบัคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ให้ครบทัง้ 3 คน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ 
เป็นผู้ เก็บบตัรลงคะแนนในวาระนีจ้ากทกุทา่น  การเก็บบตัรลงคะแนนจะเก็บจากทกุคน ทัง้คะแนนเสยีง เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 
และงดออกเสียง และ นบัคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด   การนบัคะแนนจะท าการนบัคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และท า
การสรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื่อแสดงผลให้ทางผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ    โดยมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ตรวจสอบ 
เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและถกูต้อง   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในเร่ืองใด 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุลงมติ  เพื่อเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 1. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 
   2. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง  (กรรมการอิสระ) 
    3. นางสาวพิกลุ    ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 
มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ให้ รองศาสตราจารย์ประยรู  บุญประเสริฐ  ,   นางสาวทิพวรรณ   อุทัยสาง 
                       และ นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร  กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนน 
                       เสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี ้
 
 6.1)  รองศาสตราจารย์ประยรู   บุญประเสริฐ 
    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
 6.2)  นางสาวทิพวรรณ   อุทัยสาง 
    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
 6.3)  นางสาวพิกุล   ทักษิณวราจาร 
    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที่ 7            พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
  ประธาน เชิญ คณุพิกุล  ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี  2562 
เป็นวงเงินจ านวนทัง้สิน้ ไม่เกิน 4,000,000   บาท  ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากบัปีที่ผ่านมา  โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุ 
เงินรางวลั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ พร้อมทัง้ได้น ามติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา     คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมในด้านตา่งๆแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี     เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
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ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นวงเงินจ านวนทัง้สิน้ ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ซึ่งเป็นวงเงิน
เทา่กบัปีที่ผา่นมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาดงันี ้
 
 
 
  

  
 
 
 ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท หน้าที่ 58 - 59
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีข้อสงสยัใดๆ   ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนด 
คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 รวมเป็นวงเงนิไม่เกิน 4,000,000 บาท 

แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรรตามความเหมาะสม 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
 

    เห็นด้วย 184,839,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง              10,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที่ 8           พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
                           ประธานมอบหมายให้ คณุทิพวรรณ   อทุยัสาง  ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไป
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ออกประกาศฉบบัที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบญัชีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล   เพื่อสง่เสริมความเป็นอิสระและสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจ
ลงทนุ   โดยก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (ที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทกุ 7 รอบ
บญัชี  โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้  และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบญัชีราย
ใหม่แล้ว  บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอยา่งน้อย 5 รอบบญัชี  ก่อนจะกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมนัน้  และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาภายในข้อก าหนดดงักลา่วแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้แตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี ดงันี ้

1.  นางชลรส         สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523  
      ประจ าปี  2559 – 2562      หรือ 

2.  นายฉตัรชยั            เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5813 
      ประจ าปี 2561 – 2562        หรือ 

 ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 3,074,760 3,174,840 3,144,880 

เบีย้ประชมุ 334,000 312,000 280,000 

รวมค่าตอบแทน 3,408,760 3,486,840 3,424,880 
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3.  นางสาวศิราภรณ์      เอือ้อนนัต์กลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 
      ประจ าปี 2561 - 2562 

 แห่ง  บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562  และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 ปี 2562 (บาท) ปี 2561(บาท) ปี 2560 (บาท) 
งบสอบทานไตรมาส 1 135,000 130,000 120,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 135,000 130,000 130,000 
งบสอบทานไตรมาส 3 135,000 130,000 130,000 
งบตรวจสอบประจ าปี 525,000 500,000 400,000 

          รวมทัง้สิน้ 930,000 890,000 760,000 
 

 ผู้สอบบญัชีทัง้สามทา่น เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด     โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และตามมาตรฐานทางบัญชี จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  ทัง้นี ้
ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ประจ าปี 2562 และมอบอ านาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื่น
แทน กรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 พร้อม 
 ทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 
 จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ด้วย 
 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
    เห็นด้วย 184,829,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9891 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย               20,000     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0108 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง                 0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท  
 ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกบัการแก้ไข เพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ ของบริษัท  ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (ง) ก าหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 พิจารณา
 1. แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั ณ ช่วงเวลานัน้  โดยมีรายละเอียดการเสนอเพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 

 
 
 
 
 

 
 2. นอกจากการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง 

พาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความของวตัถปุระสงค์ที่เสนอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ตามค าสัง่ ค าแนะน า 
หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย 

 3. มอบหมายอ านาจที่เก่ียวข้องด้วย โดยให้ 
  3.1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  3.2 กรรมการผู้จดัการ 
  3.3 และ/หรือ บคุคลอื่นใด ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จดัการ 

มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค า หรือ ข้อความของวตัถปุระสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้  โดยไม่ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีข้อสงสยัใดๆ   ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ แก้ไข เพิ่มเติม 
วตัถปุระสงค์ของบริษัท      
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมดังนี ้
 

    เห็นด้วย 184,929,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    งดออกเสยีง                0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 (การงดออกเสยีงไมน่ ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 

วตัถปุระสงค์ที่จะท าการ แก้ไข เพิ่มเติม 

1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยเปิดรับสมาชิก รวมทัง้การเก็บค่าธรรมเนียม       
ค่าโฆษณา  จดัจ าหนา่ยสินค้าและบริการ  ตามวตัถปุระสงค์ทกุชนิด ทกุประเภท  ผ่านทางสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  สือ่ออนไลน์  เว็บไซต์  แอปพลเิคชัน่  รวมถึงการให้บริการ 

2.  ประกอบกิจการพฒันา และบ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  รวมทัง้โมบาย 
แอปพลเิคชัน่ทกุประเภท 
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วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ  
 ประธานขอให้ที่ประชมุพิจารณาในการเสนอเร่ืองอื่นใด  ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนด 
ไว้ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 
คุณสิริรัตน์   ศุภการ  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ข้อ 1. ตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ ในการท่ีบริษัทได้รับประกาศนียบตัรการรับรองการเป็นสมาชิก 
  แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ต้องการทราบถึงการปฏิบตัิที่ 
  ทางบริษัทสือ่สารกบัทางคูค้่าในการมีสว่นร่วมกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของทางบริษัท 
คุณธงชัย   ตันสุทัตต์    กรรมการผู้จัดการ 
 ตอบ   ตามที่บริษัท มีนโยบายในการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และเมื่อทางภาคี 
  ภาคเอกชนไทยได้มีการรณรงค์ในเร่ืองดงักลา่ว  ทางบริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม 
  โครงการฯ   ส าหรับนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณารับรองจาก 
  คณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ในทกุช่องทางการสือ่สารของบริษัท กลา่วคือ  มีการติดประกาศ 
  ภายในบริษัท มีการประกาศขึน้เว็บไซต์ของบริษัท  รวมถึงมีการท าจดหมายแจ้งและขอความ 
  ร่วมมือกบัคูค้่าและลกูค้าในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว  ซึง่ที่ผา่นมาได้รับการตอบรับจากคูค้่า 
  และลกูค้าเป็นอยา่งดี 
  
คุณปิยะวดี   บ ารุงตระกูล  ผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 1. นโยบายที่ท าการแก้ไข เพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจใหม ่ขอให้ลองยกตวัอยา่ง 
         ธุรกิจใหมท่ี่ทางบริษัทจะมีการด าเนินการ 

ประธานมอบหมายให้ คุณวัชร   วิทยฐานกรณ์  ซ่ึงเป็นผู้ดูแลงานในด้านฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชีแ้จง 
และตอบข้อซักถาม      
  ตอบ แนวคิดในการท าธุรกิจใหม ่ซึง่ปัจจบุนัมีการท าธุรกิจออนไลน์คอ่นข้างมาก  จึงเลง็เห็นโอกาสในการ 
  ท าธุรกิจออนไลน์  และมีการศกึษาข้อมลู  ณ ขณะนีย้งัอยูใ่นช่วงของการศกึษาความเป็นไปได้ และ 
  แนวทางการท าธุรกิจ 
คุณธงชัย  ตันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ปัจจบุนั ธุรกิจออนไลน์ มีการเติบโตคอ่นข้างมากและมีการขยายฐานลกูค้าอยา่งรวดเร็ว สอดคล้อง 
  กบัการด ารงชีวิตของคนในสงัคมปัจจบุนั   ดงันัน้  การแก้ไข  เพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ ของบริษัท  จึง 
  เป็นการรองรับการขยายธุรกิจด้านออนไลน์ของบริษัท ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต   
คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์   กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์ ชีแ้จงรายละเอียด 
     เพิ่มเติม   
    ยกตวัอยา่ง ในการจดัท าแอปพลเิคชัน่ใดๆ ของบริษัท ซึง่ในหนงัสอืบริคณห์ฉบบัเดิมของบริษัท ไม่ 
   มีการระบไุว้ บริษัทจึงไมส่ามารถด าเนินการจดัท าได้    ดงันัน้การด าเนินใดๆ จะต้องมีการระบุ 
  วตัถปุระสงค์ในหนงัสอืบริคณห์ให้ครอบคลมุ  และเนื่องจากปัจจบุนัรูปแบบการท าธุรกิจมีการ 
  ปรับเปลีย่นจากการท าธุรกิจแบบดัง้เดิม มาสูรู่ปแบบธุรกิจที่ทนัสมยั  โดยเฉพาะในรูปแบบ Digital  
  ในธุรกิจออนไลน์ 
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ประธาน กล่าวเสริม 
    ในการค้าขายออนไลน์ มิใช่เป็นเพียงการขายปลกี  แตปั่จจบุนัการขายสง่ในรูปแบบออนไลน์เป็น 
    ที่นิยมคอ่นข้างมากโดยเฉพาะในตา่งประเทศ เช่น ประเทศจีน โดยเป็นการท าธุรกิจที่นิยม และ 
    ได้รับการยอมรับเป็นอยา่งมาก และคาดวา่จะมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว  
    ดงันัน้ การท่ีจะด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจดงักลา่วไว้ คาดวา่จะเป็นสิง่ที่ดี 
    และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท    
 
คุณอนันต์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์  ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภทัธ์ธินันท์  ชูหิรัญ    
 ข้อ 1.  การจัด Company Visit เพื่อเยี่ยมชม และให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท  
ประธาน มอบหมายให้ คุณธงชัย  ตันสุทัตต์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
 ตอบ   ตามที่ทางบริษัทได้มีการด าเนินการจดั Company Visit ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์ได้เข้าเยี่ยม 
    ชมบริษัทในปี 2560 ผา่นมา   ซึง่ในปีนี ้ทางบริษัท อาจจะมิได้เผยแพร่การจดักิจกรรมดงักลา่ว 
    ผา่นหน้า Website ของบริษัท แตห่ากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว 
    สามารถติดตอ่กบัเลขานกุารบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ตอ่ไป 
 ข้อ 2.  การลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงงาน และแผนการใช้กระแสเงนิในกิจกรรมลงทุน  
   ภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้าของบริษัท 
ประธาน  
 ตอบ  ในเร่ืองแผนการในอนาคตดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบรุายละเอียดที่ชดัเจนได้  อยา่งไรก็แล้วแตท่าง 
   บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้ให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย คือ คณะกรรมการก าหนด 
   ยทุธศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ในการศกึษาการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน ซึง่เป็นสิง่ที่บริษัท 
   และ ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 ข้อ 3.  บริษัท จะยงัคงรักษาอัตราการจ่ายเงนิปันผล(บาท)ได้ ภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้า 
ประธาน 
 ตอบ  ในเบือ้งต้น บริษัทจะพยายามรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอนัพงึจะได้รับให้ได้มากที่สดุ  ส าหรับในเร่ือง 
   ของการลงทนุใหม ่ เช่น ท่ีผา่นมาทางบริษัทได้ลงทนุเคร่ืองจกัรผลติ Preform ซึง่เป็นเงินลงทนุ 
   ประมาณ 100 ล้านบาท โดยสิง่ที่บริษัท จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ คือ คา่เสือ่มที่ 
   เพิ่มขึน้ ซึง่กระทบตอ่ต้นทนุ และ ก าไรจากการด าเนินงาน  ดงันัน้ ในการพิจารณาการลงทนุใดๆ  
   จะต้องรักษาสมดลุระหวา่งก าไร และ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นสิง่ที่บริษัท จะพยายาม 
   ด าเนินการให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
คุณธงชัย   ตันสุทัตต์   กรรมการผู้จัดการ  กล่าวเสริม 
   ในเร่ืองการลงทนุใหม ่คาดวา่จะเกิดขึน้ โดยจะจ าแนกคร่าวๆ ดงันี  ้

1. การลงทนุในธุรกิจเดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ลงทนุไปประมาณ 100 ล้านบาท ตามที่
แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบไว้ก่อนหน้า  โดยธุรกิจเดิมจะมีการลงทุนไปตามสภาพของโอกาสที่
เปิด และ จงัหวะของธุรกิจ   ซึง่การลงทนุเคร่ืองฉีด Preform จะสามารถท าให้บริษัทขยายฐาน
ธุรกิจไปตา่งจงัหวดัได้ง่ายขึน้  ทัง้ในแง่ของการขนสง่ และ แนวความคิดการตัง้โรงงานในพืน้ที่
ใกล้เคียงกบัลกูค้าได้มากและง่ายขึน้ 
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2. การลงทนุในธุรกิจใหม ่โดยทางคณะกรรมการก าหนดยทุธศาสตร์ และ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะได้
พิจารณาศกึษาแนวโน้มของธุรกิจที่จะเป็นไปได้ 

ซึง่หากพิจารณาในแง่ของเงินลงทนุ ทางบริษัทมีเงินสดประมาณ 180 ล้านบาท ที่จะสามารถรองรับ
การลงทนุได้  อีกทัง้หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินลงทนุมากกวา่เงินสดที่บริษัทมีอยู่  ก็สามารถ
ด าเนินการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินได้   เนื่องจากปัจจบุนัทางบริษัท ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
แต่ทัง้นี ้การศึกษาการลงทุนจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกด้าน  เพื่อมิให้เกิดภาระหรือ
ผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีในทกุฝ่าย 
ในด้านการดแูลผู้ ถือหุ้น จะเห็นได้วา่ ในปีที่ผา่นๆ มา  ทางบริษัท พยายามที่จะดแูลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับ
เงินปันผลในสดัสว่นท่ีสงู ซึง่หากเทียบกบัราคาตลาดในปัจจบุนัเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น
อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 6  สอดคล้องกบัการที่บริษัทได้รับการจดัให้เป็นบริษัทปันผลดีเดน่ในตลาด
หลกัทรัพย์ 

คุณธงชัย   ตันสุทัตต์   กรรมการผู้จัดการ  
  ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบจากกระแสการรณรงค์ การลดปริมาณการใช้พลาสติกที่เกิดขึน้ 
  ในปัจจบุนั  
  จากที่ทางภาครัฐได้ให้ความส าคญัและก าหนดเป็นมาตรการ จดัท าเป็นแผนปฏิบตัิการภายใน 12  
   ปี โดยมุง่เน้นการลดปริมาณและยกเลกิการใช้พลาสติกบางประเภท 
   โดยแผนการด าเนินการแบง่เป็น 3 ช่วง  
   ปี 2562  ยกเลกิการใช้ แผน่พลาสติกส าหรับปิดฝาน า้ดื่ม (Cap Seal), ถงุหหูิว้ ท่ีมีสว่นผสม OXO,         
             Microbeads ชิน้สว่นพลาสติกที่มีขนาดเลก็ ต ่ากวา่ 5 มิลลเิมตร (ที่เป็นสว่นผสมในโฟมล้างหน้า 
  ในการช่วยขดัผิว)  เนื่องจากพบวา่ พลาสติกชนิดดงักลา่วเข้ามาปะปนในหว่งโซอ่าหารของมนษุย์  
  ปี 2565    ยกเลกิการใช้  หลอดพลาสติก, กลอ่งโฟม, ถงุพลาสติกที่ต ่ากวา่ 35 ไมครอน,  
  แก้วน า้พลาสติก 
  ปี 2573  จะต้องน าพลาสติกที่ใช้แล้วทัง้หมดกลบัมา Recycle ให้ได้ 100%  
  จะเห็นได้วา่ การดแูลด้านสิง่แวดล้อม เป็นเร่ืองส าคญัระดบัประเทศ  แตท่ัง้นีใ้นด้านผลกระทบกบั 
  ทางบริษัทจะยงัไมไ่ด้รับผลกระทบที่รุนแรง  เนื่องจากยงัไมม่ีสิง่ใดจะมาทดแทน  โดยในสว่นของ 
  พลาสติก PET ยงัมีเวลาในการศกึษาติดตามในการหาวสัดอุื่นมาทดแทน   
  อ้างอิงข้อมลูจากกรมควบคมุมลพิษพบวา่ เกือบ 80% ของพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ ถงุบรรจุ 
  ร้อน บรรจเุย็น ท่ีใช้ส าหรับบรรจอุาหาร เนื่องจากไมส่ามารถน ามาคดัแยก และท าการ Recycle ได้  
  จึงท าให้เกิดขยะในปริมาณมาก 
  ในขณะท่ีขวดพลาสติก PET ได้รับการยอมรับในการน าไป Recycle คอ่นข้างมาก และถือเป็น 
  พลาสติกที่ยงัคงความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ซึง่ประเทศไทยมีการน าขวดพลาสติกมา Recycle  
  ประมาณ 70% ถือเป็นประเทศที่น าขวดพลาสติก PET มา Recycle เป็นอนัดบัสองในเอเชีย รอง 
  จากประเทศญ่ีปุ่ น  
  บริษัท ยงัคงให้ความส าคญัในด้านความมัน่คง และยัง่ยืน ของธุรกิจในระยะยาว   
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คุณอนันต์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์  ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภทัธ์ธินันท์  ชูหิรัญ    
 ข้อ 1.  บริษัทมีกลยุทธ์ หรือ มีความแตกต่างจากผู้ผลิตขวดพลาสติกรายอื่นๆ อย่างไร 
ประธาน 
 ตอบ จากการท่ีบริษัทลงทนุเคร่ืองผลติ Preform เป็นหนึง่ในแนวทางแก้ปัญหา  ซึง่จะช่วยให้ธุรกิจที่ใช้ 
  ขวดที่อยูไ่กล ลดปัญหาเร่ืองการขนสง่  สามารถจะเป่าขวดใช้เองได้ ท าให้ลกูค้ามีต้นทนุในการผลติ 
  ที่ต ่ากวา่การซือ้ขวดและแบกรับภาระคา่ขนสง่ 
คุณวิสุทธิ 
 ตอบ ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัของความยัง่ยืน  บริษัทมีการด าเนินธุรกิจผลติขวด PET เราจะท าให้ดีที่สดุ  ซึง่ 
  ทางบริษัทได้ด าเนินการในเร่ืองการลงทนุเคร่ืองผลติ Preform แล้ว  โดย Preform จะเป็นสว่นหนึง่ที่ 
  จะช่วยในการขยายฐานลกูค้า นอกเหนือจากลกูค้าที่ซือ้ขวด ลกูค้าในกลุม่ที่มีเคร่ืองเป่าขวด และ 
  เป็นการแก้ไขปัญหาเร่ืองการขนสง่ 
  การโตไปกบัลกูค้า เป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญั จากการท่ีบริษัทมี Capacity ที่พร้อมรองรับความ 
  ต้องการของลูกค้า และการเติบโตของลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท าให้ลกูค้าจะไม่เสีย
  โอกาสทางการค้า   
  บริษัทต้องขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจอื่น นอกเหนือจาก PET  ซึง่คณะกรรมการก าหนดยทุธศาตร์จะได้มี 
  การพิจารณาศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่จะด าเนินการ 
 ไมม่ีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสยัใดๆ   
 ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ เก่ียวข้องทกุท่าน  ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในครัง้นี ้ ทางบริษัทจะพยายามจะท าให้ดีที่สดุ  และให้ความส าคญัและค านึงถึงผู้ ถือหุ้นเป็นล าดบัแรก 
ด้วยการบริหารจดัการให้มีผลการด าเนินงานท่ีดี 
  
  ปิดประชุมเวลา  11.49 น. 
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