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W*       หมายเหตุ  เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้เข้าร่วมประชมุทุกท่าน ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19  
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             ทางบริษัท ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
           1.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง      2. ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 ℃ 

              ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน  
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ที่ PDG/COMSEC/002/63 

 
วันท่ี  20 มีนาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปิ่นเกล้า 1  ช้ัน 9 โรงแรมเดอะรอยัล
ซิตี้  เลขท่ี 798, 800 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธ 24 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงาน
การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน  14 วัน นับแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา  ที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562         ได้
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2562 ต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2562 (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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (ตาม
เอกสารแนบท้าย 2) 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงิน   รวม 65,877,677 
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด  พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
 ทัง้นี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานประจ าป ี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยีส่ิบสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 81.97 ของ
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจ านวน 270,000,000 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการ
จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลของปี  2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท  (สิบสตางค์) เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562   และ จะจ่ายเงิน
ปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันท่ี  20 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สามารถสรุป
ได้ ดังนี ้

 
 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 2562 ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 
2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์) ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 จ านวน 270,000,000 หุ้น 
 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ     แห่งประมวลรัษฎากร 
ทั้งนี้บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลจ านวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1.  ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 65.88 56.81 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 270,000,000 270,000,000 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.20 0.18 

4.  รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 54.00 48.60 
5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ (%) 81.97 85.55 
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 ในการนี้ บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และสิทธิในการรับ
เงินปันผล  (Record Date)  ในวันท่ี 16 มีนาคม 2563   โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน    ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจาก

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

 
  1. ดร.ธเนตร    นรภูมิพิภัชน์            (กรรมการอิสระ) 
  2. นายธงชัย      ตันสุทัตต์                  (กรรมการ) 
  3. นายวัชร    วิทยฐานกรณ์                 (กรรมการ) 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอช่ือกรรมการกลับเข้า 
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา  คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วน 
เสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอช่ือกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ธเนตร  นรภูมิพิภัชน์ , นายธงชัย  ตันสุทัตต์  
และ นายวัชร   วิทยฐานกรณ์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่  วันท่ี 15 ตุลาคม 2562
จนถึง วันท่ี 15 มกราคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอช่ือบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  1. ดร.ธเนตร    นรภูมิพิภัชน์            (กรรมการอิสระ) 
  2. นายธงชัย    ตันสุทัตต์            (กรรมการ) 
   3. นายวัชร      วิทยฐานกรณ์                 (กรรมการ) 
 
 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 

วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท  ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม   เงินรางวัล ผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรรต่อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ   ที่น าเสนอโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรน าเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็น
เงินจ านวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในรายงานประจ าปี 2562 
              ในหน้า 61 
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วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 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
ของผู้สอบบัญชทีี่ผ่านมาแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 
นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 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
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 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  ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2559 - 2563 
 2. นายฉัตรชัย       เกษมศรีธนาวัฒน ์  ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2561 - 2563 
 3. นางสาวศิราภรณ์          เอื้ออนันต์กุล  ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
    ประจ าปี 2561 - 2563 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

 ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

งบสอบทานไตรมาส 1 145,000 135,000 130,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 145,000 135,000 130,000 
งบสอบทานไตรมาส 3 145,000 135,000 130,000 
งบตรวจสอบประจ าป ี 595,000 525,000 500,000 
             รวมท้ังสิ้น 1,030,000 930,000 890,000 
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วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น นอกเหนือจากวาระต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ท้ังนี้ การเสนอเรื่องอื่น ๆ 
นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย 
 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ท าเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และ
น ามามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม 
 อน่ึง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ 
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือท่ีระบุช่ือผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วท่ีได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐาน
แสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย   โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 (Record Date)  
 

       ขอแสดงความนับถือ 

        
 

                 (นายธงชัย  ตันสุทัตต์) 
        กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1.    ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่   
                        www.prodigy.co.th 
 2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถส่งค าถามได้ที่  

ir@prodigy.co.th 
 3.   ตามแนวทางการจัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 9)  

http://www.prodigy.co.th/
mailto:ir@prodigy.co.th


7 

 

เอกสารแนบท้าย 1 : ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

 
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.ประยูร  บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร เลขานกุาร
บริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  

ในสว่นของกรรมการบริษัทปัจจุบนัมีทัง้หมด 9 ทา่น และในการประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิด
เป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

เลขานกุารฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่   ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 135,000,000 บาท   แบง่เป็น 270,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  การประชมุครัง้นี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุ
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ด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 28 ราย รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวน  
55 ราย มีหุ้นจ านวนรวมกนัทัง้หมด 185,099,152  หุ้น   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.56  ของจ านวนหุ้น ซึ่งจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  คิด
เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
35   
 เลขานกุารฯ กลา่วแนะน าตวัแทนผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  จากบริษัท  ส านกังาน อีวาย  
จ ากัด  ได้แก่  คุณฉัตรชัย   เกษมศรีธนาวฒัน์  และ คุณอภิญญา   ธรรมธนปัญญา  รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณสมเกียรติ  
วจัฉละฐิติ จากส านกังานวินยัการกฎหมาย    
 เพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก ากับหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน
กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น การประชมุในทกุระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจึงจดัให้มีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมตรวจสอบและ
เผ้าสงัเกตการณ์ ในการนบัคะแนนจ านวน 2 ทา่น คือ 1คณุผอ่งมารีน  คงศิริ และ 2. คณุปิยะวดี  บ ารุงตระกลู  
 ตามที่ทางสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ด าเนินโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” จึงได้มีการ
จดัสง่เจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแตง่ตัง้เป็น “อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น” คือ คณุสริิรัตน์  ศภุการ เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 นอกจากนี ้บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจ านวน  2  คน เพื่อด าเนินการประมวลผลคะแนน  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 เลขานกุารฯ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด มาตรา 107(1) และข้อบงัคบั ข้อ 38 
ก าหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกตินัน้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม    และ    ออกเสียง
ลงคะแนน   โดยให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง     ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีง
ชีข้าด 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน ให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มอบฉนัทะมีอยู ่ทัง้นีใ้ห้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสยีง
ที่ใช้นบัมติในที่ประชมุ 
 การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข  จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ สว่น
การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  จะสามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ ซึง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค    จะใช้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้นเทา่นัน้ 
 ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสยีงในครัง้นี ้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา
ทกุวาระ   เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า ตามแนวทางที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์และ
ส านกังานกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(กลต.)ก าหนด ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบตัรลงคะแนน
ครบถ้วนทกุวาระเมื่อตอนลงทะเบียน  หากผู้ ถือหุ้นรายใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับลงทะเบียนให้ทราบ    
ในบตัรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสยีง จ านวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  และ
งดออกเสยีง   เมื่อสิน้สดุแตล่ะวาระประธานจะขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบตัรลงคะแนน
จากผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ    ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้  ซึ่งเมื่อน าไปหกักบัจ านวนผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย  
 ทัง้นี ้ยกเว้นวาระที่  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทัง้ 3 ช่อง 
คือ  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการจ าแนกเป็นรายบคุคล 
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 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชมุระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง 
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนบัคะแนน เพื่อท าการหกัคะแนน และแจ้งอีกครัง้เมื่อกลบัมาในท่ีประชมุ เพื่อนบัคะแนนรวมเข้าไปใหม ่หาก
ไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการ เข้า-ออก จะนบัคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่มีกิจธุระจ าเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิน้ และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน
เสยีงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไมไ่ด้แจ้งเร่ืองการออกจากที่ประชมุจะขอนบัคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วย 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ ซกัถามเพิ่มเติม  ในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและ
แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า  เป็นผู้ ถือหุ้น หรือ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมแจ้งช่ือและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ ข้อซกัถาม  
เพื่อให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานกุารฯ แจ้งว่า ส าหรับกรณีฉกุเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทกุทา่นออกทางประตทูางออกของห้อง  ซึ่งเป็นประตเูดียวกบั
ประตทูางเข้า แล้วให้เลีย้วไปทางด้านขวา  เพื่อไปทางประตฉูกุเฉินที่ติดกบัลิฟต์  โดยทางออกฉกุเฉินจะอยูด้่านซ้ายมือติดกบัลฟิต์ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ า ปี 2562 จากนัน้ 
ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ และกรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  บริษัทได้จดัสง่ระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

วาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครัง้นีผ้า่นทางเว็บไซต์ของบริษัท   ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุาคม 2561 – 15 มกราคม 2562    แตป่รากฏ
วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา    จึงขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงักลา่วตอ่ไป 

ประธานฯ  ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 ตามที่บริษัท ได้ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และยดึหลกัการ 
ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส   โดยเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัองัคารที่  24 เมษายน 2561 โดยมีส าเนารายงานการ 
ประชมุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปก่อนหน้านี ้ โดยบริษัทได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประชมุดงักลา่ว
ขึน้ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้บนัทกึโดยถกูต้องและตรงตามข้อเท็จจริง 
แล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชมุ แตห่ากผู้ ถือหุ้นทา่นใดพจิารณารายงานดงักลา่วแล้ว ประสงค์จะแก้ไขใน
สว่นใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ   

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัองัคารท่ี 24 เมษายน  
2561 แตอ่ยา่งใด  ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 

 
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)     
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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 โดยภาคการสง่ออกเร่ิมติดลบ  เหตจุากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ 
อเมริกากับจีน  ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยติดลบ  รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้หลกัการท่องเที่ยวของไทยเกิดจาก
นกัท่องเที่ยวชาวจีน  แต่เมื่อจีนเกิดสงครามการค้าส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ท าให้จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวใน
ประเทศไทยมีจ านวนลดลง  อีกทัง้เหตกุารณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ตสง่ผลต่อความเช่ือมัน่ในด้านความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว จึงเป็น
อีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนลดลง  สง่ผลให้รายได้ด้านการทอ่งเที่ยวลดลง 
 จากรายได้หลกัของประเทศที่ลดลงสง่ผลให้ไตรมาส 3  GDP ขยายตวัเพียง 3.3% ซึง่เป็นอตัราที่ต ่าสดุเมื่อเปรียบเทียบ
ทัง้ 4 ไตรมาสในปี 2561  
 ด้านราคาพืชผลทางเกษตรตกต ่า  สง่ผลให้หนีส้ินภาคครัวเรือนสงูขึน้ ซึ่งเป็นสิง่ที่บัน่ทอนก าลงัซือ้ของผู้บริโภค  รวมถึง
ราคาน า้มนัมีความผนัผวนคอ่นข้างมาก ท าให้ GDP ในปี 2561 มีการขยายตวัเพียง 4.1%  
 
 สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2561 
                            ในปี 2561  อตุสาหกรรม PET มีการขยายตวัต ่ากว่า 5% (ด้านการบริโภค) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึน้ไม่บ่อยนกั โดย
เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปีที่มีการขยายตวัต ่า ราคาวตัถดุิบมีการผนัผวนตามราคาน า้มนั (ใน
ทิศทางขาขึน้)  
 ในด้านของผู้ ผลิต (PET Resin) สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา เป็นลักษณะ Short Supply เกิดจากโรงงานผู้ ผลิต PET 
Resin ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศบราซิล ปิดตวัลงไป  2 – 3 ราย เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  ท าให้การ 
Supply ไม่เพียงพอ จึงมีการน าเข้า PET Resin จากทางประเทศในแถบ Southeast Asia  รวมถึงการประกาศ Anti-Dumping ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ต่อประเทศจีน ในการน าเข้า PET Resin สง่ผลให้ประเทศญ่ีปุ่ นมีการน าเข้า PET Resin จากประเทศในแถบ Southeast Asia โดยที่
มีประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ จึงท าให้อปุทาน เม็ด PET Resin เกิดการตึงตวั จนประเทศไทยต้องมีการน าเข้า PET Resin จาก ประเทศ
อินโดนีเซีย และ ประเทศจีน  จึงเป็นอีกหนึง่สาเหตทุี่ท าให้ PET Resin มีราคาผนัผวน 
 ในด้านลกูค้าหรือผู้ ใช้ขวด มีการลงทนุเคร่ืองเป่าขวดเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากมีเคร่ืองจกัรราคาถกูจากประเทศจีนเข้ามา  
ท าให้มีการเป่าขวดใช้เองมากขึน้  สง่ผลให้ลกูค้าสัง่ซือ้ขวดจากภายนอกลดลง สง่ผลให้เกิดสภาวะอปุทานมากกว่าอปุสงค์ (Supply over 
Demand) ท าให้เกิดการแขง่ขนัทางการตลาดสงูขึน้  
 ในปีที่ผา่นมา ทางบริษัท มีผลติภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ คือ Preform ตามที่ก่อนหน้าได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่มีการลงทนุ
เคร่ืองจกัรใหม่ 2  เคร่ือง  โดยเคร่ืองเป่าขวดติดตัง้แล้วเสร็จตัง้แต่ปลายปี 2560 ท าให้สามารถเดินเคร่ืองจักรได้ตัง้แต่ต้นปี 2561 ส่วน
เคร่ืองฉีด Preform ท าการติดตัง้แล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2561 ท าให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม ่
 ในด้านผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทกลุ่มสินค้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากกลุ่มน า้ผลไม้และกลุ่ม
เคร่ืองปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี  ส่วนในด้านน า้ดื่มมียอดขายลดลงบ้างเล็กน้อย ในด้านน า้มันพืชยังคงทรงตัว ท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทในปี 2561  เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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 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%) 

คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร 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 ในขณะที่ต้นทนุเมื่อเทียบ
กบัยอดขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.08   สว่นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 77.92  ต้นทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.74 โดยต้นทนุที่เพิ่มขึน้ เกิด
จากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ (เป็นไปตามทิศทางของราคาน า้มนัในช่วงขาขึน้)  ถึงแม้ราคาต้นทุนสงูขึน้ แต่ทางบริษัท ไม่สามารถ
ผลกัภาระให้กบัลกูค้า โดยการปรับราคาสินค้าตามราคาต้นทนุที่ปรับขึน้ได้   จึงสง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นลดลงจากปีก่อน18.220 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ  13.11  
   สว่นคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กบัปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.03  โดยมีก าไรสทุธิในปี 
2561 อยู่ที่ 56.806 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 อยู่ที่ 74.412 ล้านบาท  ก าไรสทุธิลดลง 17.606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66     สาเหตุ
จากต้นทนุวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ท าให้บริษัทมีต้นทนุสนิค้าสงูขึน้    

 
ในด้านอัตราส่วนทางการเงนิ 
ในปีที่ผา่นมา บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง อยูท่ี่ 3.55 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อน  0.05 เทา่  โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิ 

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น อยู่ที่ 0.21 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.01 เท่า และมีอตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น อยูท่ี่ร้อยละ 10.04 ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 3.17 เป็นการลดไปตามก าไรสทุธิที่ลดลง 

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 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
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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 

การลงทนุโครงการเคร่ืองฉีด Preform  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ด้านสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5.907 
ล้านบาท  ส าหรับในสว่นของหนีส้ินรวม อยูท่ี่ 120.897 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ส าหรับ
ในสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33   

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561นี ้บริษัทได้จดัท าขึน้ตาม 
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  
และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งได้ส่งส าเนา
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุดงักลา่ว   ได้จดัท าอยา่งถกูต้องและผา่นการตรวจสอบตามขัน้ตอนทกุประการ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและทกัท้วง   
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 2561 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  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  มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการชีแ้จงรายละเอียดให้กบัผู้ เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  ดงันัน้  เมื่อพิจารณา จาก ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  56,806,331  บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้   
คณะกรรมการจึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.18  บาท (สิบแปดสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ ประมาณ 48.60 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 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 (สิบสตางค์) ในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 
27,000,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  48,600,000 บาท  ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ  
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           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 ส่วนที่เหลืออีกหุ้น
ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ของผู้
ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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) 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหนง่เป็น 
จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  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 ดังกล่าวข้างต้น ขอตัวออกจากห้องประชุม   เพื่อจะด าเนินการ
พิจารณาวาระการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ     

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลที่ 
มีความรู้  ความสามารถ และมีคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่ วงหน้า  โดย
เปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้น  ตัง้แต่วนัที่ 15 ตลุาคม 2561 จนถึงวนัที่ 15  มกราคม 2562  โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ

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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ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้   ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใด เสนอช่ือบคุคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยเสยีงข้างมากและไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี)้ ได้พิจารณา 
แล้ว  เห็นสมควรให้น าเสนอช่ือบคุคลดงัตอ่ไปนีใ้ห้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการ
บริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  เนื่องจากในการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาบคุคลทัง้สาม เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ทุม่เทให้กบับริษัทด้วยดีมาตลอด  โดยรายช่ือบคุคลทัง้ 3 ทา่น มีดงันี ้
 
                                         1. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 
   2. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  (กรรมการอิสระ) 
    3. นางสาวพิกลุ   ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 

 
ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ข้อก าหนดระเบียบการประชุมในการนบั
คะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ให้ครบทัง้ 3 คน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ 
เป็นผู้ เก็บบตัรลงคะแนนในวาระนีจ้ากทกุทา่น  การเก็บบตัรลงคะแนนจะเก็บจากทกุคน ทัง้คะแนนเสยีง เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย และ
งดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด   การนบัคะแนนจะท าการนบัคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และท าการ
สรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื่อแสดงผลให้ทางผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมได้รับทราบ    โดยมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ตรวจสอบ เพื่อให้
การนบัคะแนนเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและถกูต้อง   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในเร่ืองใด 
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) 
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 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 คณุพิกลุ  ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน แจ้ง
ให้ที่ประชมุทราบ   ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 เป็นวงเงิน
จ านวนทัง้สิน้ ไม่เกิน 4,000,000   บาท  ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุม เงินรางวลั  
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ พร้อมทัง้ได้น ามติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา     คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมในด้านตา่งๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี     เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นวงเงินจ านวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน 4,000,000 บาท  ซึง่เป็นวงเงินเท่ากบัปีที่
ผา่นมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาดงันี ้
 
 
 
  

  
 
 ซึง่รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท หน้าที่ 58 – 59    ไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีข้อสงสยัใดๆ   ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนด 
คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 รวมเป็นวงเงนิไม่เกิน 4,000,000 บาท 

แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรรตามความเหมาะสม 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
 
 

 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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    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  ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงต่อที่ประชมุ เพื่อเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่  161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้ สอบบัญชีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล   เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ลงทนุในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทนุ   
โดยก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี (ที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทกุ 7 รอบบญัชี  โดย
สามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้  และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบญัชีรายใหม่แล้ว  บริษัท
จดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบญัชี  ก่อนจะกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมนัน้  และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อก าหนด
ดงักลา่วแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

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

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

3.  นางสาวศิราภรณ์      เอือ้อนนัต์กลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 
      ประจ าปี 2561 - 2562 

 แห่ง  บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562  และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ 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 หรือสว่นได้สว่น
เสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด     โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การดแูลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  และตามมาตรฐานทางบญัชี  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  ทัง้นี ้ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
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มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ประจ าปี 2562 และมอบอ านาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื่นแทน 
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) 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท  
 ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการแก้ไข เพิ่มเติม วตัถุประสงค์ ของบริษัท  ตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 (ง) ก าหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ หรือ ข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา  
 1. แก้ไข เพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายและพฒันาธุรกิจใหมข่องบริษัท ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในปัจจบุนั 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 

วตัถปุระสงค์ที่จะท าการ แก้ไข เพิ่มเติม 

1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยเปิดรับสมาชิก รวมทัง้การเก็บค่าธรรมเนียม       
คา่โฆษณา  จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ  ตามวตัถปุระสงค์ทกุชนิด ทกุประเภท  ผา่นทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  สือ่ออนไลน์  เว็บไซต์  แอปพลเิคชัน่  รวมถึงการให้บริการ 

2.  ประกอบกิจการพฒันา และบ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  รวมทัง้โมบาย 
แอปพลเิคชัน่ทกุประเภท 
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  3.3 และ/หรือ บคุคลอื่นใด ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จดัการ 
มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค า หรือ ข้อความของวตัถปุระสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่
ประชมุผู้ 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) 
 
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 เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ขอให้ลองยกตวัอยา่ง 
         ธุรกิจใหมท่ี่ทางบริษัทจะมีการด าเนินการ 

ประธานมอบหมายให้ คุณวัชร   วิทยฐานกรณ์  ซ่ึงเป็นผู้ดูแลงานในด้านฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชีแ้จง 
และตอบข้อซักถาม      
  ตอบ แนวคิดในการท าธุรกิจใหม ่ซึง่ปัจจบุนัมีการท าธุรกิจออนไลน์คอ่นข้างมาก  จึงเลง็เห็นโอกาสในการ 
  ท าธุรกิจออนไลน์  และมีการศกึษาข้อมลู  ณ ขณะนีย้งัอยูใ่นช่วงของการศกึษาความเป็นไปได้ และ 
  แนวทางการท าธุรกิจ 
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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 
 
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 
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   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 ตามที่แจ้ง
ให้ที่ประชมุได้ทราบไว้ก่อนหน้า  โดยธุรกิจเดิมจะมีการลงทนุไปตามสภาพของโอกาสที่เปิด และ 
จังหวะของธุรกิจ   ซึ่งการลงทุนเคร่ืองฉีด Preform จะสามารถท าให้บริษัทขยายฐานธุรกิจไป
ตา่งจงัหวดัได้ง่ายขึน้  ทัง้ในแง่ของการขนสง่ และ แนวความคิดการตัง้โรงงานในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบั
ลกูค้าได้มากและง่ายขึน้ 

2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยทางคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์ และ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะได้
พิจารณาศกึษาแนวโน้มของธุรกิจที่จะเป็นไปได้ 

ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของเงินลงทนุ ทางบริษัทมีเงินสดประมาณ 180 ล้านบาท ที่จะสามารถรองรับ
การลงทุนได้  อีกทัง้หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเงินสดที่บริษัทมีอยู่  ก็สามารถ
ด าเนินการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินได้   เนื่องจากปัจจบุนัทางบริษัท ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
แตท่ัง้นี ้การศกึษาการลงทนุจะต้องพิจารณาให้ครอบคลมุในทกุด้าน  เพื่อมิให้เกิดภาระหรือผลกระทบ
กบัการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีในทกุฝ่าย 
ในด้านการดแูลผู้ ถือหุ้น จะเห็นได้วา่ ในปีที่ผา่นๆ มา  ทางบริษัท พยายามที่จะดแูลผู้ ถือหุ้ นให้ได้รับเงิน
ปันผลในสดัสว่นที่สงู ซึ่งหากเทียบกบัราคาตลาดในปัจจุบนัเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นอยู่ที่
ประมาณ ร้อยละ 6  สอดคล้องกบัการท่ีบริษัทได้รับการจดัให้เป็นบริษัทปันผลดีเดน่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

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  
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  จึงท าให้เกิดขยะในปริมาณมาก ในขณะท่ีขวดพลาสติก PET ได้รับการยอมรับในการน าไป Recycle 
  คอ่นข้างมาก และถือเป็นพลาสติกที่ยงัคงความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ซึง่ประเทศไทยมีการน าขวด 
            พลาสติกมา Recycle ประมาณ 70% ถือเป็นประเทศที่น าขวดพลาสติก PET มา Recycle เป็นอนัดบั 
            สองในเอเชีย รองจากประเทศญ่ีปุ่ น   บริษัท ยงัคงให้ความส าคญัในด้านความมัน่คง และยัง่ยืน ของ 
   ธุรกิจในระยะยาว   
 
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 
  ต้องการของลกูค้า และการเติบโตของลกูค้า ได้อยา่งตอ่เนื่องและรวดเร็ว ท าให้ลกูค้าจะไมเ่สยี 
            โอกาสทางการค้า  บริษัทต้องขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจอื่น นอกเหนือจาก PET  ซึง่คณะกรรมการก าหนด 
                                       ยทุธศาสตร์จะได้มีการพิจารณาศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่จะด าเนินการ 
 ไมม่ีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสยัใดๆ   
 ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ เก่ียวข้องทกุทา่น  ที่ได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในครัง้นี ้ ทางบริษัทจะพยายามจะท าให้ดีที่สดุ  และให้ความส าคญัและค านึงถึงผู้ ถือหุ้นเป็นล าดบัแรก ด้วยการ
บริหารจดัการให้มีผลการด าเนินงานท่ีดี 
  
  ปิดประชุมเวลา  11.49 น. 
 
      ลงช่ือ     รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ            ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                                 (รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ) 
 
 
      ลงช่ือ       ฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร           เลขานกุารท่ีประชมุ 
                                                                                             (นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร) 
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เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง 
                          ออกตามวาระ 
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท 
ชื่อ-สกุล         :     ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์          

ต าแหน่งปัจจุบัน        :    กรรมการอิสระ 
อายุ  : 68 ปี                                                           
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :     กุมภาพันธ์  2558 
วุฒิการศึกษาและการอบรม : Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering 
       Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
 :       Ph.D. in Civil Engineering, Carnegie-Mellon  
        University, U.S.A.  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 
การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ  
   (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ 
       บริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา) 
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ 
       คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง 
   บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   -  แห่ง 
  : ศาสตราจารย์ 
     : กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
   : กรรมการสถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์ 
ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

          (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

    : ผู้อ านวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 

   : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

         บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7     คร้ัง  เข้าประชุม 7   คร้ัง 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :    ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ   10  ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท 

 
ชื่อ-สกุล  : นายธงชัย ตันสุทัตต์  
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
        และ กรรมการผู้จัดการ 
อายุ  : 59 ปี       
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : เมษายน 2535                                                                                                                                                                                                                                                                
วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 : Holistic Finance for the Boss  

 : จิตวิทยาการบริหารงาน 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
  : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014) 
  : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 170/2013) 

 : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
     :    หลักสูตร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลักทรัพย์ 

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 
   (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ 
       บริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา) 
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ 
                                      คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง 
       บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน   
   : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
   : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลั่นน้ ามันนครชัยศรี จ ากัด 
   : ผู้จัดการแผนกขายส่ง บริษัท บี แอนด์ พี โปรดักส์ จ ากัด 

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 

-     การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7     คร้ัง  เข้าประชุม 7     คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  :  ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท 

ชื่อ-สกุล    : นายวัชร วิทยฐานกรณ์  

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
อายุ  : 50 ปี                                                                                                                                          
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : เมษายน 2551                                                                                                                           
วุฒิการศึกษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ 
       ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน  รุ่นที่   5 ปี 2562  

  : สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2561 
  : สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่  22 ปี 2559 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) 
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการ : หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
บริษัทไทย  : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014) 
  : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 
  : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 174/2013) 

 : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดต าแหน่งปัจจุบัน  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :    11 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ             : กรรมการ 
   (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ 
       บริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา) 
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ 
        คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง 
        บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง 
ประสบการณ์ท างาน 

     : ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  : เลขานุการ บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) 
  : ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด  
       (มหาชน) 

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท   7     คร้ัง  เข้าประชุม 7   คร้ัง 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัท  :  ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ  10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน    :  เป็นหลานของ นายวิสทุธิ   วิทยฐานกรณ์ 
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เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ 

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

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทที่เก่ียวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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              :     รศ. ประยูร     บุญประเสริฐ 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 78 ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่มี 
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี 

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

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี 
 

2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ     อุทัยสาง 
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 61 ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 จ านวนหุ้น : ไม่มี 
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี 

 ที่อยู ่ : เลขที่ 91  ซอยอ่อนนุช 65  ถนนอ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 
    กรุงเทพฯ 10250 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี 
 

3. ชื่อ : นางสาวพิกุล     ทักษิณวราจาร   
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 65 ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 จ านวนหุน้ : ไม่มี 
 การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี 

 ที่อยู ่ : เลขที่ 212/5 มบ.เออเบอร์น สาธร ซ.โบเลโร่1  แขวงบางจาก 
    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ 10160 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี 
 

4. ชื่อ : ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน ์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
อายุ  : 68 ปี 
สัญชาติ  : ไทย 
จ านวนหุ้น  : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี 
ที่อยู ่  : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระที่ 6.1 
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เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

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

ปีบัญชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจ านวนหุ้น นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมี
หุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง 
(1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

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

 
การจ่ายเงินปันผลและทุนส ารอง 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก 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 านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

   คณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการผู้ออกไปนั้นท่ีประชุมจะเลือกเข้ารับต 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 ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน 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 าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส 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) ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
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เอกสารแนบท้าย 8 : ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการ
ออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ
พิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 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. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

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

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

  1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุลให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

 - ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหน่ึง 
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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 และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับ
มอบฉันทะ 

 -    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น 

 -    เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1. 

 -    ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1. ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้
เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 
และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค าแปล 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนงัสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก 

2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุม
ช่ัวคราวก็ได้  

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอช่ือซึ่งได้บันทึกไว้
แล้วล่วงหน้า 

4. ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่
รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนั้น ๆ  
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เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสอืมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

         

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

        วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ........... 
 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................... สัญชาติ................... อยู่บ้านเลขที่....... ................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)   ช่ือ.........................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน.......................... .. ต าบล/แขวง
...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 

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

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

□ (4) รศ.ประยูร     บุญประเสริฐ     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ  อายุ 78 ปี  
  อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว  
  เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230  หรือ 

□ (5) นางสาวทิพวรรณ     อุทัยสาง     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ     อายุ 61 ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

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

□ (7) ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน์     ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ     อายุ 68 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1  ช้ัน 9    โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้ เลขท่ี 
798, 800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย 

 
 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



34 

 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  □ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

  □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
              เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

  □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง   

  □วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

□   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 

   □การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   6.1  ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน์     (กรรมการอิสระ) 

□   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 
6.2  นายธงชัย     ตันสุทัตต์     (กรรมการ) 

    □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 
   6.3  นายวัชร      วิทยฐานกรณ์        (กรรมการ) 

□   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย       □    งดออกเสียง 
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  □วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

   □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
      ลงช่ือ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงช่ือ............................................................ผู้รบัมอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงช่ือ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
      ลงช่ือ............................................................ผู้รบัมอบฉันทะ 
              (..........................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
     ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

การมอบฉันทะผู้ถอืหุ้นของ บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 1   ชัน้ 9 
โรงแรมเดอะรอยลัซิตี ้เลขที่ 798, 800  ถนน บรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพึง
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

□ วาระท่ี.......................  เร่ือง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □    เห็นด้วย □    ไมเ่ห็นด้วย                      □     งดออกเสยีง 

□ วาระท่ี.......................  เร่ือง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □    เห็นด้วย □    ไมเ่ห็นด้วย                      □     งดออกเสยีง 

□ วาระท่ี.......................  เร่ือง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □    เห็นด้วย □    ไมเ่ห็นด้วย                      □     งดออกเสยีง 
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เอกสารแนบท้าย 10: แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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 โทรศัพท์ 0-3433-2611-2, 0-3422-8298-301     โทรสาร 0-34332613 
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