
 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
 

ประจําป 2563 

 

บริษัท  พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) 
 

 

วันอังคารที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

     ณ หองกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร 
 

                                  เปดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.  

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาในวันประชุม 

      หมายเหต ุ เพ่ือความปลอดภัยสําหรับผูเขารวมประชมุทุกทาน ตามมาตรการ การปองกันการแพรเชื้อไวรัส COVID-19  

           บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมใหผูท่ีมีอุณหภูมิรางกายเกินกวา 37.5	℃  เขารวมประชุม 

             ทางบริษัท ขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการเตรียมความพรอมกอนการเขารวมประชุม ดังนี ้

           1.จัดเตรียมหนากากอนามัยมาดวยตนเอง      2. ตรวจเช็คอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5	℃ 

              ทั้งนี้ บริษัท ไดจัดเตรียมจุดคัดกรองผูเขารวมประชุม ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหนาหองประชุม 





 

สารบญั 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

บริษัท  พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

               หนา 

 

เอกสารแนบทาย 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 7 - 21 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  

เอกสารแนบทาย 2 รายงานประจําป 2562 (ในรูปแบบ CD-ROM)  

เอกสารแนบทาย 3 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 22 - 24 

 แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

เอกสารแนบทาย 4 นิยามกรรมการอิสระ 25 

เอกสารแนบทาย 5 ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 26 

 จากผูถือหุน 

เอกสารแนบทาย 6 ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน            27 - 28 

เอกสารแนบทาย 7 หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 29 

เอกสารแนบทาย 8 คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตน 30 - 32 

 เขารวมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

เอกสารแนบทาย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 33 - 35 

เอกสารแนบทาย 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน 37 

 

 





1 
 

ที่ PDG/COMSEC/003/63 

 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

เรียน ทานผูถือหุน 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ไดมีมติเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ใหเรียกประชมุสามัญ

ผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองกรุงธนบอลรูม  ชั้น 3 โรงแรมเดอะ

รอยัลริเวอร  เลขที่ 219  ซอยจรัญสนิทวงศ 66/1  ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อ

พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระที ่1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อใหผูถือ

หุนรับทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันพุธ 24 เมษายน 2562 โดยมีสําเนารายงาน

การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1 โดยบริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวภายใน  14 วัน นับแตวันประชุม

สามัญผูถือหุน และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา  ที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้ง

เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.prodigy.co.th) แลว 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกขึ้น โดยถูกตองสมควรเสนอ

ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม

ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562         ได

ปรากฏในรายงานประจําป 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 2) ที่ไดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน รอบป 2562 ตอ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหผูถอืหุนรับทราบ 
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วาระที ่4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน   รวม 65,877,677 

บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใตมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทขอ 46 ซึ่งหามมิใหปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร   โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงิน

ปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน บริษัทจึงสามารถจายเงินปนผลได 

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น จึงดําเนินการจายเงินปนผลสําหรับผล

การดําเนินงานประจําป 2562 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) (หรือคดิเปนรอยละ 81.97 ของสัดสวน

การจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสทุธิ) ใหแกผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งสิ้นจํานวน 270,000,000 หุน ในการนี้   บริษัทไดมีการจายเงิน

ปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานของป  2562 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.10 บาท  (สิบสตางค) เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562  เปน

จํานวนเงิน 27,000,000 บาท  และ เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 อีกหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 27,000,000 

บาท รวมจํานวนเงินในการจายเงินปนผลระหวางกาลทั้งสิ้น 54,000,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผล โดยขอมลู

การจายเงินปนผลของบริษัท สําหรับผลการดาํเนินงานประจําป 2562 สามารถสรุปได ดังนี ้

 
 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจนครบเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 10   ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เรียบรอยแลวจึงไมตองกันสํารองเพิ่มอีก

โดยบริษัทไดจายเงินปนผล จากกําไรของกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 โดยผูรับเงินปนผลจะตองถูกหักภาษี ณ 

ที่จายและผูรับเงินปนผลที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีจากเงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรแจงใหทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนทราบ ในการจายเงินปนผลระหวาง

กาล จากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) โดยบริษัทไดมีการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ไปแลวในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และ  ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

และ  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 จํานวน 270,000,000 หุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท    ซึ่งจะไมมีการจายเงิน

ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 เพ่ิมเติมอีก  โดยกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล คือ วันที่ 16 มีนาคม 2563 

(Record Date) ตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามที่ปรากฏใน

รายงานประจําป 2562 (ตามเอกสารแนบทาย 2) ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดผาน (1) การตรวจสอบ

และรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การ

อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2562 ป 2561 

1.  กําไรสุทธิ (ลานบาท) 65.88 56.81 

2.  จํานวนหุน (หุน) 270,000,000 270,000,000 

3.  เงินปนผล (บาท/หุน) 0.20 0.18 

4.  รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 54.00 48.60 

5.  สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%) 81.97 85.55 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2562 (ตาม

เอกสารแนบทาย 2) 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ภายใตขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง กรรมการตองออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมไดในการประชุม

สามัญผูถือหุนครั้งนี้กรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 
 

  1. ดร.ธเนตร    นรภูมิพิภัชน            (กรรมการอิสระ) 

  2. นายธงชัย      ตันสุทัตต                  (กรรมการ) 

  3. นายวัชร    วิทยฐานกรณ                 (กรรมการ) 

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณากลั่นกรอง ในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการ 

กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา  คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวน 

ไดสวนเสียซึ่งออกตามวาระ)   เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากวาระทั้ง 3 ทาน  คือ  ดร.ธเนตร  นรภูมิพิภัชน , นายธงชัย  

ตันสุทัตต และ นายวัชร   วิทยฐานกรณ  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 นอกจากนี้ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติที่

เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา โดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนตั้งแต  วันท่ี 15 ตุลาคม 2562

จนถึง วันท่ี 15 มกราคม 2563 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคล

ดังตอไปนี้ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 คัดเลือกเปนกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

  1. ดร.ธเนตร    นรภูมิพิภัชน            (กรรมการอิสระ) 

  2. นายธงชัย    ตันสุทัตต            (กรรมการ) 

   3. นายวัชร      วิทยฐานกรณ                 (กรรมการ) 
 
 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระปรากฏตาม

เอกสารแนบ 3 

วาระที่ 7 พจิารณากําหนดคาตอบแทนประจําป 2563 ใหแกกรรมการบริษัท 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทขอ 30 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ย

ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ในปนี้คาตอบแทน

คณะกรรมการเปนเงินจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท  ซึ่งจะเปนคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม   เงินรางวัล ผลประโยชน

ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทนําไปจัดสรรตอไป 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ   ที่นําเสนอโดยคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ เห็นสมควรนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน ประจําป 2563 ใหอนุมัติจายเงินคาตอบแทนประจําปแกกรรมการบริษัทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท เปน

เงินจํานวนทั้งสิ้น ไมเกิน 5,000,000 บาท 

 หมายเหต ุ ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ป ในรายงานประจําป 2562 

              ในหนา 60-61 
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วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2563 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 40 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป “พิจารณาแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

เปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชทีี่ผานมาแลว  เห็นสมควรเสนอใหแตงตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4523 หรือ 

นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563 ในกรณีที่ผูสอบบัญชี

ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่

ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทกอน รวมทั้งเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ดังนี ้

 

 

 

  

  

  

  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบวา นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523   หรือ นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ   นางสาวศิรา

ภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติครบตาม

ขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย      มีผลการปฏิบัติงานเปนที่

นาพอใจและไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดสวนเสียของบริษัท / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแต

อยางใด ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ผูสอบบัญชีของท้ังสามรายสอดคลองกับเกณฑการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีของสํานักงาน ก.ล.ต. 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. นางชลรส   สันติอัศวราภรณ  ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

    ประจําป 2559 - 2563 

 2. นายฉัตรชัย       เกษมศรีธนาวัฒน  ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

    ประจําป 2561 - 2563 

 3. นางสาวศิราภรณ          เอื้ออนันตกุล  ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

    ประจําป 2561 - 2563 

 จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบญัชีดังกลาว

ไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน รวมทั้งเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนมอบอํานาจ ใหคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูพิจารณาใหความเห็นชอบ  
 

 ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) ป 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 

งบตรวจสอบประจําป 595,000 525,000 500,000 

             รวมทั้งสิ้น 1,030,000 930,000 890,000 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ แกไข เพิ่มเติม วัตถุประสงคของบริษัท และจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 .มิถุนายน 2563 ได

พิจารณา การแกไข  เพ่ิมเติม วัตถุประสงคของบริษัท และ การจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท  โดยมี

รายละเอียดการเสนอแกไข เพิม่เติม วัตถุประสงค ดังนี ้

1. แกไข เพิ่มเติม จํานวนขอวัตถุประสงค จากเดิม 19  ขอ  เปน 34 ขอ  

2. วัตถุประสงคท่ีเพิ่มเติม จํานวน 15 ขอ มีรายละเอียด ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

1 ประกอบกิจการสั่งเขามาจําหนายในประเทศ และสงออกไปจําหนายตางประเทศ ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไว 

ในวัตถุประสงค 

2 ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไมและขอบไม  โรงงานตอตัวถังรถยนต  โรงงานเซรามิค และ 

เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผา โรงงานอัดปอ  โรงงานสกัดน้ํามันพืช  โรงงานกระดาษ 

โรงงานกระสอบ  โรงงานทอผา  โรงงานปนดาย  โรงงานยอมและพมิพลวดลายผา โรงงงานผลิตและหลอ 

ดอกยางรถยนต  โรงงานผลติเหลก็  โรงงานหลอและกลึงโลหะ  โรงงานสังกะสี โรงงานผลติเครื่องใช 

พลาสติก  โรงงานรีดและหลอหลอมโลหะ  โรงงานผลิตประตูและหนาตาง  โรงงานแกว  โรงงานผลติ 

เครื่องดื่ม   โรงงานหลอยาง  โรงงานประกอบรถยนต 

3 ประกอบกิจการขนสงและขนถายสินคา และคนโดยสารทั้งทางบก  ทางน้ํา ทางอากาศ  ทั้งภายในประเทศ 

และระหวางประเทศ  รวมทั้งรับบริการนําของออกจากทาเรือตามพิธีศุลกากร  จัดวางการขนสงทุกชนิด 

4 ดําเนินการคนควา วิจัย รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจการทางดานพลังงาน  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ  

พาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5 ประกอบกิจการคา ผัก ผลไม หนอไม  พริกไทย พืชสวน  บุหรี่ เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้ําแร  น้ําผลไม  สุรา 

เบียร  อาหารสด  อาหารแหง  อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระปอง เครื่องกระปอง เครื่องปรุงรส 

น้ําซอส   น้ําตาล  น้ํามันพืช  อาหารสัตว  และเครื่องบริโภคอื่น 

6 ใหบริการรับจางเหมาออกแบบ  กอสราง  จําหนาย  ติดตั้ง  ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟา พลังงาน 

ทดแทนทุกประเภท 

7 ใหบริการเปนที่ปรึกษา วิจัย  พัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนทุกประเภท 

8 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท  ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 

พลังงานจากการเผาไหมวัสดุจากการเกษตร  พลังงานขยะ  พลังงานน้ํา  เปนตน 

9 ทําการผลิตเพื่อขาย ซึ่งภาชนะ ถวยชาม หรือ บรรจุภัณฑ  รวมทั้งเครื่องเรือน  เฟอรนิเจอร  เครื่องใช 

เครื่องตกแตง เครื่องครัว เครื่องใชสํานักงาน และชิ้นสวนอุปกรณที่ทําจากพลาสติก 

10 ประกอบธุรกิจแบบขายตรง หรือ ตลาดแบบตรง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

11 ประกอบกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัทขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดในตางประเทศ 

12 ประกอบกิจการจําหนาย ขายปลีก ขายสงสินคาและผลิตภัณฑทุกชนิดตามวัตถุประสงคของบริษัท 

โดยขายโดยตรงใหแกลูกคาและผูบริโภค  จําหนายผานแค็ตตาล็อก จําหนายผานรานคาของบริษัท 

จําหนายผานระบบอินเตอรเน็ต  หรือ ลักษณะธุรกรรม  อิเล็กทรอนิกส จําหนายผานตัวแทนจําหนาย 

และ เว็บไซตของตัวแทนจําหนาย หรือ คูคาทางธุรกิจ 

13 ซื้อ ขาย ให รับให เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน  จํานองที่ดิน  เพื่อค้ําประกันหนี้ผูอื่นและรับ 

ค้ําประกันหนี้ความรับผิดหรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือ คณะบุคคล     
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3. การจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม 

โดยเปนการจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติมเปนสาขาที่ 1 ณ ตําบลบุฤาษี  อําเภอเมือง  จ.สุรินทร เพื่อสะดวกในการ 

ปฏิบัติงานของบริษัท  นอกจากนี้ในการจดทะเบียนแกไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค ใหดําเนินการ จดสาขาของบริษัทเพิ่มเติม กับกรม 

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย บริษัทอาจตองมีการแกไขถอยคําหรือขอความของวัตถุประสงคท่ีเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 

ตามคําสั่ง คําแนะนํา หรือ ความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยดวย จึงควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

เพื่อมอบหมายอํานาจท่ีเกี่ยวของดวย 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม 

วัตถุประสงคของบริษัท และจดทะเบียนสาขาของบริษัท เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบหมายให (1) กรรมการผูมีอํานาจ 

ลงนาม   (2) กรรมการผูจัดการ และ /หรือ (3) บุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก กรรมการผูมีอํานาจลงนาม หรือ กรรมการผูจัดการ 

มีอํานาจในการแกไขถอยคํา หรือ ขอความของวัตถุประสงคในการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค และ จดสาขาเพิ่มเติมตอ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย ได  รวมถึงมีอํานาจในการมอบอํานาจชวงได  โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุม 

คณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผูถือหุนอีก 
 
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาผูถือหุนควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ตอที่ประชุมผูถือ

หุน นอกเหนือจากวาระตาง ๆ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ท้ังนี้ การเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายดวย 

  ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ จําเปนตองจัดสถานท่ีประชุมใหมีระยะหางในทุกจุดตามแนวปฏิบัติของ 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทําใหจํานวนท่ีนั่งในหองประชุมมีจํานวน 

จํากัด  และมีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกทาน ณ จุดคัดกรองกอนเขาหองประชุม  รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่ทาง 

ราชการกําหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม  ดังน้ัน เพื่อความปลอดภัยและสขุภาพอนามยัของทุกทาน  บริษัทฯ จําเปนตองขอความรวมมือ 

ทานผูถือหุนโปรดพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระ  ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทฯไดจัดสงไปใหพรอมกับหนังสือเชิญ 

ประชุมฉบับนี ้

 อนึ่ง เพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึนใครขอใหทานผูถือหุนและ / หรือ 

ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อผูถือหุนหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคดไวแลวที่ไดแนบมาพรอมนี้ พรอมหลักฐาน 

แสดงตนในการเขารวมประชุม มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย   โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 23  มิถุนายน 2563 (Record Date)  
 

        
  

ขายฝากอสังหาริมทรัพย  ตลอดจนเขาครอบครอง  เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิครอบครอง ทําประโยชน หรือ 

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินโดยเปนนายหนาในการซื้อขายท่ีดิน  ทั้งนี้ไมเกี่ยวกับกิจการ 

เครดิตฟองซเิอร 

14 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เชา ใหเชา ขายฝาก จํานองอสังหาริมทรัพย ท้ังน้ีรวมทั้งการจํานํา  รับจํานํา เชา 
และ ใหเชาอสังหาริมทรัพย 

15 ทําการรับจํานองอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล คณะบุคคล โดยรับ 
จํานองไว  เพื่อเปนการประกันการขายสินคาเงินผอน หรือ ขายสินคาเงินเชื่อ หรือ เปนการค้ําประกันการ 
เขาทํางานของลูกจาง 

ข            ขอแสดงความนับถือ 

(            (นายธงชัย   ตันสุทัตต) 

ใกส                กรรมการผูจัดการ หมายเหตุ  1. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนและ  

                 เอกสารประกอบในเว็บไซตของบริษัทไดที่ www.prodigy.co.th 

              2.หากทานผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน 

                 ประจําป 2563 สามารถสงคําถามไดที่ ir@prodigy.co.thห 1.    ผูถือหุนสามารถเรียกดู
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เอกสารแนบทาย 1 : สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท พรอดดิจิ จาํกัด (มหาชน) 
วันพุธที�  24 เมษายน 2562 

ณ ห้องปิ� นเกล้า 1  ชั �น 9 โรงแรมเดอะรอยลัซิตี � 
เลขที� 798,800 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบาํหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 

 
กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ประยรู  บญุประเสริฐ   ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง      ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นางสาวพิกลุ  ทกัษิณวราจาร   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน/ 

                   กรรมการอิสระ 

4. ดร.ธเนตร  นรภมูิพิภชัน์   กรรมการอิสระ 

5. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์   กรรมการ 

6. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์      กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ 

7. นายวรวฒุิ  ตั �งพิรุฬห์ธรรม   กรรมการ 

8. นายวชัร  วิทยฐานกรณ์   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริษัทที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

         นายปราโมทย์ สนัติวฒันา   กรรมการ 

 

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิมล  วงษ์จนัทร์                ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นางลกัขณา  ร่มรื�น    กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

                                     ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์    กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายสมชยั  ลมิป์พงศ์สวสัดิ�    ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
 

เปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

  
 รศ.ประยูร  บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร เลขานกุาร

บริษัท เป็นเลขานกุารที�ประชมุ  

ในสว่นของกรรมการบริษัทปัจจุบนัมีทั �งหมด 9 ทา่น และในการประชมุครั �งนี � กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิด

เป็นร้อยละ 88.89 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

เลขานกุารฯ รายงานตอ่ที�ประชมุวา่   ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

จํานวน 135,000,000 บาท   แบง่เป็น 270,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  การประชมุครั �งนี �  มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุ
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ด้วยตนเอง จํานวน 27 ราย และผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชุมแทนจํานวน 28 ราย รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวน  

55 ราย มีหุ้นจํานวนรวมกนัทั �งหมด 185,099,152  หุ้น   ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 68.56  ของจํานวนหุ้น ซึ�งจําหน่ายได้แล้วทั �งหมด  คิด

เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดของบริษัท ซึ�งถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 

35   

 เลขานกุารฯ กลา่วแนะนําตวัแทนผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  จากบริษัท  สํานกังาน อีวาย  

จํากัด  ได้แก่  คุณฉัตรชัย   เกษมศรีธนาวฒัน์  และ คุณอภิญญา   ธรรมธนปัญญา  รวมถึงที�ปรึกษากฎหมาย คุณสมเกียรติ  

วจัฉละฐิติ จากสาํนกังานวินยัการกฎหมาย    

 เพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการกํากับหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เพื�อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์

สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น การประชมุในทกุระเบียบวาระที�จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจึงจดัให้มีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมตรวจสอบและ

เผ้าสงัเกตการณ์ ในการนบัคะแนนจํานวน 2 ทา่น คือ 1คณุผอ่งมารีน  คงศิริ และ 2. คณุปิยะวดี  บํารุงตระกลู  

 ตามที�ทางสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ดําเนินโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” จึงได้มีการ

จดัสง่เจ้าหน้าที�ของสมาคม ที�ได้รับแตง่ตั �งเป็น “อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น” คือ คณุสริิรัตน์  ศภุการ เข้าร่วมประชมุในครั �งนี �ด้วย 

 นอกจากนี � บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที�ของบริษัทจํานวน  2  คน เพื�อดําเนินการประมวลผลคะแนน  โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี �  

 เลขานกุารฯ ชี �แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากัด มาตรา 107(1) และข้อบงัคบั ข้อ 38 

กําหนดว่า มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกตินั �นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม    และ    ออกเสียง

ลงคะแนน   โดยให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง     ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีง

ชี �ขาด 

 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื�นมาประชมุแทน ให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนคะแนนเสียงที�ผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มอบฉนัทะมีอยู ่ทั �งนี �ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระที�ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสยีง

ที�ใช้นบัมติในที�ประชมุ 

 การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข  จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ สว่น

การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  จะสามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ ซึ�งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค    จะใช้เฉพาะในกรณี

ที�เป็นผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ และแตง่ตั �งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้นเทา่นั �น 

 ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 ทั �งนี � บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสยีงในครั �งนี � สําหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระเพื�อพิจารณา

ทกุวาระ   เพื�อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา ตามแนวทางที�คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์และ

สํานกังานกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(กลต.)กําหนด ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบตัรลงคะแนน

ครบถ้วนทกุวาระเมื�อตอนลงทะเบียน  หากผู้ ถือหุ้นรายใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที�ที�รับลงทะเบียนให้ทราบ    

ในบตัรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสยีง จํานวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  และ

งดออกเสยีง   เมื�อสิ �นสดุแตล่ะวาระประธานจะขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบตัรลงคะแนน

จากผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ    ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั �น  ซึ�งเมื�อนําไปหกักบัจํานวนผู้ ถือ

หุ้นที�เข้าร่วมประชมุก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย  

 ทั �งนี � ยกเว้นวาระที�  6 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั �ง 3 ช่อง 

คือ  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งกรรมการจําแนกเป็นรายบคุคล 
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 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชมุระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที�ที�โต๊ะนบัคะแนน เพื�อทําการหกัคะแนน และแจ้งอีกครั �งเมื�อกลบัมาในที�ประชมุ เพื�อนบัคะแนนรวมเข้าไปใหม ่หาก

ไมไ่ด้แจ้งเรื�องการ เข้า-ออก จะนบัคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วย 

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�มีกิจธุระจําเป็นที�ต้องออกจากที�ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ �น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน

เสยีงให้แจ้งเจ้าหน้าที� หากไมไ่ด้แจ้งเรื�องการออกจากที�ประชมุจะขอนบัคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วย 

 กรณีที�ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ ซกัถามเพิ�มเติม  ในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและ

แถลงต่อที�ประชุมด้วยว่า  เป็นผู้ ถือหุ้น หรือ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมแจ้งชื�อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ ข้อซกัถาม  

เพื�อให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานกุารฯ แจ้งว่า สําหรับกรณีฉกุเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทกุทา่นออกทางประตทูางออกของห้อง  ซึ�งเป็นประตเูดียวกบั

ประตทูางเข้า แล้วให้เลี �ยวไปทางด้านขวา  เพื�อไปทางประตฉูกุเฉินที�ติดกบัลิฟต์  โดยทางออกฉกุเฉินจะอยูด้่านซ้ายมือติดกบัลฟิต์ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นที�มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 จากนั �น 

ประธานฯ ได้กลา่วแนะนํากรรมการที�เข้าร่วมประชมุ และกรรมการที�ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมว่า  บริษัทได้จดัสง่ระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

วาระเพื�อพิจารณาในการประชมุครั �งนี �ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท   ตั �งแตว่นัที� 15 ตลุาคม 2561 – 15 มกราคม 2562    แตป่รากฏ

วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื�อพิจารณาเข้ามา    จึงขอดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงักลา่วตอ่ไป 

ประธานฯ  ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1 เรื�องประธานแจ้งที�ประชุมเพื�อทราบ 

 ตามที�บริษัท ได้กําหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นและได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และยดึหลกัการ 

ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส   โดยเมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั�น 

วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวนัองัคารที�  24 เมษายน 2561 โดยมีสาํเนารายงานการ 

ประชมุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที�ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปก่อนหน้านี � โดยบริษัทได้ดาํเนินการจดัทํารายงานการประชมุดงักลา่ว

ขึ �นภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั �งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้บนัทกึโดยถกูต้องและตรงตามข้อเท็จจริง 

แล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชมุ แตห่ากผู้ ถือหุ้นทา่นใดพจิารณารายงานดงักลา่วแล้ว ประสงค์จะแก้ไขใน

สว่นใด ขอให้แจ้งให้ที�ประชมุทราบ   

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวนัองัคารที� 24 เมษายน  

2561 แตอ่ยา่งใด  ประธานจึงขอให้ที�ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรอง 
                    รายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2561 ดังนี �   

 เห็นด้วย 184,799,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง)     
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วาระที� 3         รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

            ประธานมอบหมายให้ คณุธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี

2561 ที�ผา่นมาให้ที�ประชมุรับทราบ  “ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีที�ผา่นมา  โดยแบง่เป็น 2 ช่วง คือ 

 ช่วงครึ�งปีแรก เศรษฐกิจมีการขยายตวัคอ่นข้างดี โดยรายได้หลกัของประเทศจากธุรกิจทางด้านการสง่ออกและการ

ทอ่งเที�ยว สง่ผลให้ GDP มีการขยายตวัคอ่นข้างดี 

 สว่นช่วงครึ�งปีหลงั เศรษฐกิจเริ�มชะลอตวัลง โดยภาคการสง่ออกเริ�มติดลบ  เหตจุากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ 

อเมริกากับจีน  ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยติดลบ  รวมถึงภาคการท่องเที�ยว ซึ�งรายได้หลกัการท่องเที�ยวของไทยเกิดจาก

นกัท่องเที�ยวชาวจีน  แต่เมื�อจีนเกิดสงครามการค้าส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ทําให้จํานวนนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�มาเที�ยวใน

ประเทศไทยมีจํานวนลดลง  อีกทั �งเหตกุารณ์เรือลม่ที�จงัหวดัภเูก็ตสง่ผลต่อความเชื�อมั�นในด้านความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว จึงเป็น

อีกสาเหตหุนึ�งที�ทําให้จํานวนนกัทอ่งเที�ยวชาวจีนลดลง  สง่ผลให้รายได้ด้านการทอ่งเที�ยวลดลง 

 จากรายได้หลกัของประเทศที�ลดลงสง่ผลให้ไตรมาส 3  GDP ขยายตวัเพียง 3.3% ซึ�งเป็นอตัราที�ตํ�าสดุเมื�อเปรียบเทียบ

ทั �ง 4 ไตรมาสในปี 2561  

 ด้านราคาพืชผลทางเกษตรตกตํ�า  สง่ผลให้หนี �สินภาคครัวเรือนสงูขึ �น ซึ�งเป็นสิ�งที�บั�นทอนกําลงัซื �อของผู้บริโภค  รวมถึง

ราคานํ �ามนัมีความผนัผวนคอ่นข้างมาก ทําให้ GDP ในปี 2561 มีการขยายตวัเพียง 4.1%  
 
 สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2561 

                            ในปี 2561  อตุสาหกรรม PET มีการขยายตวัตํ�ากว่า 5% (ด้านการบริโภค) ซึ�งเป็นสถานการณ์ที�เกิดขึ �นไม่บ่อยนกั โดย

เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปีที�มีการขยายตวัตํ�า ราคาวตัถดุิบมีการผนัผวนตามราคานํ �ามนั (ใน

ทิศทางขาขึ �น)  

 ในด้านของผู้ ผลิต (PET Resin) สถานการณ์ในปีที�ผ่านมา เป็นลักษณะ Short Supply เกิดจากโรงงานผู้ ผลิต PET 

Resin ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศบราซิล ปิดตวัลงไป  2 – 3 ราย เนื�องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  ทําให้การ 

Supply ไม่เพียงพอ จึงมีการนําเข้า PET Resin จากทางประเทศในแถบ Southeast Asia  รวมถึงการประกาศ Anti-Dumping ของประเทศ

ญี�ปุ่ น ต่อประเทศจีน ในการนําเข้า PET Resin สง่ผลให้ประเทศญี�ปุ่ นมีการนําเข้า PET Resin จากประเทศในแถบ Southeast Asia โดยที�

มีประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ จึงทําให้อปุทาน เม็ด PET Resin เกิดการตึงตวั จนประเทศไทยต้องมีการนําเข้า PET Resin จาก ประเทศ

อินโดนีเซีย และ ประเทศจีน  จึงเป็นอีกหนึ�งสาเหตทุี�ทําให้ PET Resin มีราคาผนัผวน 

 ในด้านลกูค้าหรือผู้ ใช้ขวด มีการลงทนุเครื�องเป่าขวดเพิ�มมากขึ �น เนื�องจากมีเครื�องจกัรราคาถกูจากประเทศจีนเข้ามา  

ทําให้มีการเป่าขวดใช้เองมากขึ �น  สง่ผลให้ลกูค้าสั�งซื �อขวดจากภายนอกลดลง สง่ผลให้เกิดสภาวะอปุทานมากกว่าอปุสงค์ (Supply over 

Demand) ทําให้เกิดการแขง่ขนัทางการตลาดสงูขึ �น  

 ในปีที�ผา่นมา ทางบริษัท มีผลติภณัฑ์ใหม่เพิ�มขึ �น คือ Preform ตามที�ก่อนหน้าได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบวา่มีการลงทนุ

เครื�องจกัรใหม่ 2  เครื�อง  โดยเครื�องเป่าขวดติดตั �งแล้วเสร็จตั �งแต่ปลายปี 2560 ทําให้สามารถเดินเครื�องจักรได้ตั �งแต่ต้นปี 2561 ส่วน

เครื�องฉีด Preform ทําการติดตั �งแล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2561 ทําให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม ่

 ในด้านผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทกลุ่มสินค้า ในปีที�ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากกลุ่มนํ �าผลไม้และกลุ่ม

เครื�องปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี  ส่วนในด้านนํ �าดื�มมียอดขายลดลงบ้างเล็กน้อย ในด้านนํ �ามันพืชยังคงทรงตัว ทําให้ผล

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% 

ต้นทนุสนิค้าที�ขาย 579.237 82.08 509.258 77.92 13.74% 

กําไรขั �นต้น 120.746 17.11 138.966 21.26 (13.11%) 

คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร 54.069 7.66 50.995 7.80 6.03% 

กําไรก่อนหกัดอกเบี �ย 71.834 10.18 93.354 14.28 (23.05%) 

ดอกเบี �ยจ่าย (0.263) 0.037 (0.351) 0.054 (25.07%) 

กําไรก่อนหกัภาษี 71.571 10.14 93.003 14.23 (23.04%) 

ภาษีเงินได้ (14.765) 2.09 (18.591) 2.84 (20.58%) 

กําไรสทุธิ 56.806 8.05 74.412 11.38 (23.66) 
 

จากตารางดงักลา่วข้างต้น ในด้านผลประกอบการ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 705.669 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 

ปี 2560 ที�มีรายได้อยู่ที� 653.607 ล้านบาท มีรายได้เพิ�มขึ �นจากปีก่อน  52.062 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7.97 ในขณะที�ต้นทนุเมื�อเทียบ

กบัยอดขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.08   สว่นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 77.92  ต้นทนุเพิ�มขึ �นร้อยละ 13.74 โดยต้นทนุที�เพิ�มขึ �น เกิด

จากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ (เป็นไปตามทิศทางของราคานํ �ามนัในช่วงขาขึ �น)  ถึงแม้ราคาต้นทุนสงูขึ �น แต่ทางบริษัท ไม่สามารถ

ผลกัภาระให้กบัลกูค้า โดยการปรับราคาสินค้าตามราคาต้นทนุที�ปรับขึ �นได้   จึงสง่ผลให้กําไรขั �นต้นลดลงจากปีก่อน18.220 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ  13.11  

   สว่นคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร เมื�อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กบัปี 2560 เพิ�มขึ �นร้อยละ 6.03  โดยมีกําไรสทุธิในปี 

2561 อยู่ที� 56.806 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 อยู่ที� 74.412 ล้านบาท  กําไรสทุธิลดลง 17.606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66     สาเหตุ

จากต้นทนุวตัถดุิบที�เพิ�มขึ �นทําให้บริษัทมีต้นทนุสนิค้าสงูขึ �น    
 

ในด้านอัตราส่วนทางการเงนิ 

ในปีที�ผา่นมา บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง อยูท่ี� 3.55 เทา่ เพิ�มขึ �นจากปีก่อน  0.05 เทา่  โดยมีอตัราสว่นหนี �สนิ 

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น อยู่ที� 0.21 เทา่ เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 0.01 เท่า และมีอตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น อยูท่ี�ร้อยละ 10.04 ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ 3.17 เป็นการลดไปตามกําไรสทุธิที�ลดลง 

ข้อมูลต่อหุ้น  

มีกําไรตอ่หุ้น 0.21 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 25   สว่นมลูคา่ตอ่หุ้นอยูท่ี� 2.09  บาท ลดลง 

จากปีก่อน 0.01 บาท  

  ข้อมูลทางการเงนิ ณ  31  ธันวาคม  2561    

ในปี 2561  มีสนิทรัพย์รวมอยูท่ี� 685.979 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน  5.907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87  มี 

หนี �สินรวมอยู่ที� 120.897 ล้านบาท  เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88  มีสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที� 565.082 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ�มเติม 

มติที�ประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
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วาระที� 4        พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ประธานเชิญ คณุธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ รายงานให้ที�ประชมุพิจารณา 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2561    

ในสว่นของสนิทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 182.595 ล้านบาท เป็นเงินสดคงเหลอืจาก 

การลงทนุโครงการเครื�องฉีด Preform  เป็นที�เรียบร้อยแล้ว   ด้านสินทรัพย์รวมอยู่ที� 685.979 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 5.907 

ล้านบาท  สาํหรับในสว่นของหนี �สินรวม อยูท่ี� 120.897 ล้านบาท  เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 สาํหรับ

ในสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี� 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33   

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทนุสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561นี � บริษัทได้จดัทําขึ �นตาม 

หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด  

และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที�ปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึ�งได้ส่งสําเนา

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบ

กําไรขาดทนุดงักลา่ว   ได้จดัทําอยา่งถกูต้องและผา่นการตรวจสอบตามขั �นตอนทกุประการ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและทกัท้วง   

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทนุสิ �นสดุ ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสิ �นสุด ณ วันที�  31  ธันวาคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี � 

 เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

 ประธาน  มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการชี �แจงรายละเอียดให้กบัผู้ เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 

แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึ�งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร โดยในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

 เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  ดงันั �น  เมื�อพิจารณา จาก ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม  56,806,331  บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้  

คณะกรรมการจึงเห็นควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื�ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561  ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.18  บาท (สิบแปดสตางค์) รวมเป็นจํานวนเงินปันผลทั �งสิ �น ประมาณ 48.60 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.55  ของกําไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวมทั �งสิ �นจํานวน  270,000,000  หุ้น   

           ในการนี �บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดําเนินงานของ (มกราคม – มิถนุายน 2561) ไป 

แล้วในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื�อวนัที�  6 กนัยายน 2561  เป็นจํานวนเงิน 21.60 ล้านบาท  และบริษัทจะจ่าย 

เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2561 อีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวนัที� 22 พฤษภาคม 2562 เป็นจํานวนเงิน 

27,000,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น  48,600,000 บาท  ซึ�งสอดคล้อง กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กําหนดไว้ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ  
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           ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เปรียบเทียบกบัผลการ 

ดําเนินงานประจําปี 2560 ตามตารางที�ได้นําเสนอ  ดงันี � 
 
 

    

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือทกัท้วง   

 ประธานจึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท 
 (สิบแปดสตางค์)  โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานของ  
 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื�อวันที� 6 

กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2561 ส่วนที�เหลืออีกหุ้น
ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  ในวันที� 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ของผู้
ถอืหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 

    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครั �ง กรรมการต้องออกจากตําแหนง่เป็น 

จํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด และกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั �งใหม่ได้  ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งนี �มีกรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน   3  ทา่น   
   
                                         1. รองศาสตราจารย์ประยรู    บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 

   2. นางสาวทิพวรรณ    อทุยัสาง (กรรมการอิสระ) 

    3. นางสาวพิกลุ     ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 
 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  ประธาน จึงขอเชิญ คณุวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ ทําหน้าที� 

เป็นประธานการประชุมในวาระนี �  และกรรมการทั �ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น ขอตัวออกจากห้องประชุม   เพื�อจะดําเนินการ

พิจารณาวาระการแตง่ตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ     

ประธานได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ ตามที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอชื�อบคุคลที� 

มีความรู้  ความสามารถ และมีคุณสมบตัิที�เหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  โดย

เปิดรับเรื�องจากผู้ ถือหุ้น  ตั �งแต่วนัที� 15 ตลุาคม 2561 จนถึงวนัที� 15  มกราคม 2562  โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 

1.  กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 56.81      74.41 

2.  จํานวนหุ้น (หุ้น)           270,000,000           270,000,000 

3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.18        0.22 

4.  รวมเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น (ล้านบาท) 48.60         59.40 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 85.55         79.83 



14 
 

ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  ซึ�งเมื�อครบกําหนดระยะเวลาที�แจ้งไว้   ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

รายใด เสนอชื�อบคุคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

ดงันั �น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสยีงข้างมากและไมร่วมกรรมการที�มีสว่นได้เสยีในวาระนี �) ได้พิจารณา 

แล้ว  เห็นสมควรให้นําเสนอชื�อบคุคลดงัตอ่ไปนี �ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื�อพิจารณาแตง่ตั �งบคุคลเป็นกรรมการ

บริษัท แทนกรรมการที�ออกตามวาระ  เนื�องจากในการปฏิบตัิงานที�ผ่านมาบคุคลทั �งสาม เป็นบคุคลที�มีความรู้ความสามารถและ

ทุม่เทให้กบับริษัทด้วยดีมาตลอด  โดยรายชื�อบคุคลทั �ง 3 ทา่น มีดงันี � 
 
                                         1. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 

   2. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  (กรรมการอิสระ) 

    3. นางสาวพิกลุ   ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 

 

ทั �งนี � ประวตัิของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม สําหรับการลงคะแนนในวาระนี � ข้อกําหนดระเบียบการประชุมในการนบั

คะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี � 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ให้ครบทั �ง 3 คน เมื�อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะ 

เป็นผู้ เก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี �จากทกุทา่น  การเก็บบตัรลงคะแนนจะเก็บจากทกุคน ทั �งคะแนนเสยีง เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย และ

งดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด   การนบัคะแนนจะทําการนบัคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และทําการ

สรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื�อแสดงผลให้ทางผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ   โดยมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบ เพื�อให้

การนบัคะแนนเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและถกูต้อง   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในเรื�องใด 

ประธานฯ ขอให้ที�ประชมุลงมต ิ เพื�อเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลดงัตอ่ไปนี � 

             1. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 

   2. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง  (กรรมการอิสระ) 

    3. นางสาวพิกลุ   ทกัษิณวราจาร  (กรรมการอิสระ) 

มติที�ประชุม       ที�ประชุมมีมติแต่งตั �งให้ รองศาสตราจารย์ประยรู  บุญประเสริฐ  ,   นางสาวทิพวรรณ   อุทัยสาง 
                       และ นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร  กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนน 
                       เสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี � 
 
 6.1)  รองศาสตราจารย์ประยรู   บุญประเสริฐ 

    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
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 6.2)  นางสาวทิพวรรณ   อุทัยสาง 

    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
 6.3)  นางสาวพิกุล   ทักษิณวราจาร 

    เห็นด้วย 184,849,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที� 7            พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

  ประธาน เชิญ คณุพิกลุ  ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน แจ้ง

ให้ที�ประชมุทราบ   ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2562 เป็นวงเงิน

จํานวนทั �งสิ �น ไม่เกิน 4,000,000   บาท  ซึ�งเป็นวงเงินเท่ากับปีที�ผ่านมา  โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี �ยประชุม เงินรางวลั 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื�น ๆ พร้อมทั �งได้นํามติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี �ยประชมุ  บําเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา    คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณากลั�นกรองความเหมาะสมในด้านตา่งๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ�งการกํากบัดแูลกิจการที�ดี     เห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็นวงเงินจํานวนทั �งสิ �น ไมเ่กิน 4,000,000 บาท  ซึ�งเป็นวงเงินเท่ากบัปีที�

ผา่นมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนในปีที�ผา่นมาดงันี � 

 

 

 
  

  

 

 ซึ�งรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท หน้าที� 58 – 59    ไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีข้อสงสยัใดๆ   ประธานจึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการกําหนด 

คา่ตอบแทนประจําปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
 
มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 รวมเป็นวงเงนิไม่เกิน 4,000,000 บาท 

แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนําไปจัดสรรตามความเหมาะสม 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุม ดังนี � 
 
 

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

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

เบี �ยประชมุ 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 เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง              10,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที� 8           พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

                           ประธานมอบหมายให้ คณุทิพวรรณ   อทุยัสาง  ประธานกรรมการตรวจสอบชี �แจงต่อที�ประชมุ เพื�อเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมมาตรา 120 และ ตามที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที�  161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้ สอบบัญชีให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล   เพื�อสง่เสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื�อมั�นให้ผู้ลงทนุในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทนุ   

โดยกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี (ที�ลงลายมือชื�อรับรองงบการเงิน) ทกุ 7 รอบบญัชี  โดย

สามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื�นในสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้  และเมื�อมีการไปใช้ผู้สอบบญัชีรายใหม่แล้ว  บริษัท

จดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบญัชี  ก่อนจะกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมนั �น  และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 

กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกําหนด

ดงักลา่วแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี ดงันี � 

1.  นางชลรส         สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4523  

      ประจําปี  2559 – 2562      หรือ 

2.  นายฉตัรชยั            เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 5813 

      ประจําปี 2561 – 2562        หรือ 

3.  นางสาวศิราภรณ์      เอื �ออนนัต์กลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3844 

      ประจําปี 2561 - 2562 

 แห่ง  บริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2562  และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ

บญัชีประจําปี 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 

งบตรวจสอบประจําปี 525,000 500,000 400,000 

          รวมทั �งสิ �น 930,000 890,000 760,000 

 

 ผู้สอบบญัชีทั �งสามทา่น เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของสาํนกังาน 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นที�น่าพอใจ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้สว่น

เสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด     โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การดแูลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  และตามมาตรฐานทางบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อแต่งตั �งผู้สอบบญัชี  และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562  ทั �งนี � ขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
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มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื�อบริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื�นแทนกรณีที�ผู้สอบ

บญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2562 และมอบอํานาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื�นแทน 

กรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้  
 
มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 พร้อม 
 ทั �งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื�อบริษัท สาํนักงาน อี วาย จาํกัด 
 จัดหาผู้สอบบัญชีอื�นแทนกรณีที� ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้  ด้วย 
 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี � 

    เห็นด้วย 184,829,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9891 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย               20,000     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0108 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง                 0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ�มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท  

 ประธาน แถลงให้ที�ประชุมทราบเกี�ยวกับการแก้ไข เพิ�มเติม วตัถุประสงค์ ของบริษัท  ตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 (ง) กําหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ หรือ ข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณา  

 1. แก้ไข เพิ�มเติม วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื�อรองรับการขยายและพฒันาธุรกิจใหมข่องบริษัท ให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์ในปัจจบุนั ณ ช่วงเวลานั �น  โดยมีรายละเอียดการเสนอเพิ�มเติม วตัถปุระสงค์ ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 2. นอกจากการจดทะเบียนแก้ไข เพิ�มเติม วตัถปุระสงค์ของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง 

พาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคําหรือข้อความของวตัถปุระสงค์ที�เสนอให้มีการแก้ไข เพิ�มเติม ตามคําสั�ง คําแนะนํา หรือ 

ความเห็นของนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย 

 3. มอบหมายอํานาจที�เกี�ยวข้องด้วย โดยให้ 

  3.1 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

  3.2 กรรมการผู้จดัการ 

วตัถปุระสงค์ที�จะทําการ แก้ไข เพิ�มเติม 

1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั �งการเก็บค่าธรรมเนียม       

คา่โฆษณา  จดัจําหน่ายสินค้าและบริการ  ตามวตัถปุระสงค์ทกุชนิด ทกุประเภท  ผา่นทางสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส์  สื�อออนไลน์  เว็บไซต์  แอปพลเิคชั�น  รวมถึงการให้บริการ 

2.  ประกอบกิจการพฒันา และบํารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื�อสาร  รวมทั �งโมบาย 

แอปพลเิคชั�นทกุประเภท 
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  3.3 และ/หรือ บคุคลอื�นใด ซึ�งได้รับการแตง่ตั �งจาก กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จดัการ 

มีอํานาจในการแก้ไขถ้อยคํา หรือ ข้อความของวตัถปุระสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงได้  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที�

ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครั �ง 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีข้อสงสยัใดๆ   ประธานจึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิ แก้ไข เพิ�มเติม 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท      

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติ แก้ไข เพิ�มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมดังนี � 
 

    เห็นด้วย 184,929,152     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    ไมเ่ห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    งดออกเสยีง                0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

    บตัรเสยี    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

 (การงดออกเสยีงไมน่ํามาคํานวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง) 
 
วาระที� 10 เรื�องอื�นๆ  

 ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาในการเสนอเรื�องอื�นใด  ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที�กําหนด 

ไว้ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการที�จะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท หรืออื�นใด ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงัตอ่ไปนี � 

คุณสิริรัตน์   ศุภการ  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 ข้อ 1. ตามที�ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบ ในการที�บริษัทได้รับประกาศนียบตัรการรับรองการเป็นสมาชิก 

  แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั�น ต้องการทราบถึงการปฏิบตัิที� 

  ทางบริษัทสื�อสารกบัทางคูค้่าในการมีสว่นร่วมกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นของทางบริษัท 

คุณธงชัย   ตันสุทัตต์    กรรมการผู้จัดการ 

 ตอบ   ตามที�บริษัท มีนโยบายในการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชั�นในทกุรูปแบบ และเมื�อทางภาค ี

  ภาคเอกชนไทยได้มีการรณรงค์ในเรื�องดงักลา่ว  ทางบริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม 

  โครงการฯ   สาํหรับนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชั�นดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณารับรองจาก 

  คณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ในทกุช่องทางการสื�อสารของบริษัท กลา่วคือ  มีการติดประกาศ 

  ภายในบริษัท มีการประกาศขึ �นเว็บไซต์ของบริษัท  รวมถึงมีการทําจดหมายแจ้งและขอความ 

  ร่วมมือกบัคูค้่าและลกูค้าในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว  ซึ�งที�ผา่นมาได้รับการตอบรับจากคูค้่า 

  และลกูค้าเป็นอยา่งดี 
  
คุณปิยะวดี   บาํรุงตระกูล  ผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 1. นโยบายที�ทําการแก้ไข เพิ�มเติม วตัถปุระสงค์ ของบริษัท เพื�อรองรับธุรกิจใหม ่ขอให้ลองยกตวัอยา่ง 

         ธุรกิจใหมท่ี�ทางบริษัทจะมีการดําเนินการ 

ประธานมอบหมายให้ คุณวัชร   วิทยฐานกรณ์  ซึ�งเป็นผู้ดูแลงานในด้านฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี �แจง 
และตอบข้อซักถาม      

  ตอบ แนวคิดในการทําธุรกิจใหม ่ซึ�งปัจจบุนัมีการทําธุรกิจออนไลน์คอ่นข้างมาก  จึงเลง็เห็นโอกาสในการ 

  ทําธุรกิจออนไลน์  และมีการศกึษาข้อมลู  ณ ขณะนี �ยงัอยูใ่นช่วงของการศกึษาความเป็นไปได้ และ 

  แนวทางการทําธุรกิจ 
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คุณธงชัย  ตันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ  ชี �แจงรายละเอียดเพิ�มเติม 

  ปัจจบุนั ธุรกิจออนไลน์ มีการเติบโตคอ่นข้างมากและมีการขยายฐานลกูค้าอยา่งรวดเร็ว สอดคล้อง 

  กบัการดํารงชีวิตของคนในสงัคมปัจจบุนั   ดงันั �น  การแก้ไข  เพิ�มเติม วตัถปุระสงค์ ของบริษัท  จึง 

  เป็นการรองรับการขยายธุรกิจด้านออนไลน์ของบริษัท ที�จะเกิดขึ �นในอนาคต   

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์   กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการกาํหนดยุทธศาสตร์ ชี �แจงรายละเอียด 
     เพิ�มเติม   

    ยกตวัอยา่ง ในการจดัทําแอปพลเิคชั�นใดๆ ของบริษัท ซึ�งในหนงัสอืบริคณห์ฉบบัเดิมของบริษัท ไม ่

   มีการระบไุว้ บริษัทจึงไมส่ามารถดําเนินการจดัทําได้    ดงันั �นการดําเนินใดๆ จะต้องมีการระบ ุ

  วตัถปุระสงค์ในหนงัสอืบริคณห์ให้ครอบคลมุ  และเนื�องจากปัจจบุนัรูปแบบการทําธุรกิจมีการ 

  ปรับเปลี�ยนจากการทําธุรกิจแบบดั �งเดิม มาสูรู่ปแบบธุรกิจที�ทนัสมยั  โดยเฉพาะในรูปแบบ Digital  

  ในธุรกิจออนไลน์ 

 

ประธาน กล่าวเสริม 

    ในการค้าขายออนไลน์ มิใช่เป็นเพียงการขายปลกี  แตปั่จจบุนัการขายสง่ในรูปแบบออนไลน์เป็น 

    ที�นิยมคอ่นข้างมากโดยเฉพาะในตา่งประเทศ เช่น ประเทศจีน โดยเป็นการทําธุรกิจที�นิยม และ 

    ได้รับการยอมรับเป็นอยา่งมาก และคาดวา่จะมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว  

    ดงันั �น การที�จะดําเนินการใดๆ เพื�อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจดงักลา่วไว้ คาดวา่จะเป็นสิ�งที�ดี 

    และเป็นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท    
 
คุณอนันต์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์  ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภทัธ์ธินันท์  ชูหิรัญ    
 ข้อ 1.  การจัด Company Visit เพื�อเยี�ยมชม และให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท  
ประธาน มอบหมายให้ คุณธงชัย  ตันสุทัตต์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

 ตอบ   ตามที�ทางบริษัทได้มีการดําเนินการจดั Company Visit ให้ผู้ ถือหุ้นที�มีความประสงค์ได้เข้าเยี�ยม 

    ชมบริษัทในปี 2560 ผา่นมา   ซึ�งในปีนี � ทางบริษัท อาจจะมิได้เผยแพร่การจดักิจกรรมดงักลา่ว 

    ผา่นหน้า Website ของบริษัท แตห่ากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว 

    สามารถติดตอ่กบัเลขานกุารบริษัท เพื�อแจ้งความประสงค์ตอ่ไป 

 ข้อ 2.  การลงทุนเกี�ยวกับการปรับปรุงโรงงาน และแผนการใช้กระแสเงนิในกิจกรรมลงทุน  
   ภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้าของบริษัท 
ประธาน  

 ตอบ  ในเรื�องแผนการในอนาคตดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบรุายละเอียดที�ชดัเจนได้  อยา่งไรก็แล้วแตท่าง 

   บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั �งให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย คือ คณะกรรมการกําหนด 

   ยทุธศาสตร์ เพื�อทําหน้าที�ในการศกึษาการดําเนินธุรกิจ เพื�อให้เกิดความยั�งยืน ซึ�งเป็นสิ�งที�บริษัท 

   และ ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

 ข้อ 3.  บริษัท จะยงัคงรักษาอัตราการจ่ายเงนิปันผล(บาท)ได้ ภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้า 
ประธาน 

 ตอบ  ในเบื �องต้น บริษัทจะพยายามรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอนัพงึจะได้รับให้ได้มากที�สดุ  สาํหรับในเรื�อง 

   ของการลงทนุใหม ่ เช่น ที�ผา่นมาทางบริษัทได้ลงทนุเครื�องจกัรผลติ Preform ซึ�งเป็นเงินลงทนุ 

   ประมาณ 100 ล้านบาท โดยสิ�งที�บริษัท จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการ คือ คา่เสื�อมที� 
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   เพิ�มขึ �น ซึ�งกระทบตอ่ต้นทนุ และ กําไรจากการดําเนินงาน  ดงันั �น ในการพิจารณาการลงทนุใดๆ  

   จะต้องรักษาสมดลุระหวา่งกําไร และ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ซึ�งเป็นสิ�งที�บริษัท จะพยายาม 

   ดําเนินการให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คุณธงชัย   ตันสุทัตต์   กรรมการผู้จัดการ  กล่าวเสริม 

   ในเรื�องการลงทนุใหม ่คาดวา่จะเกิดขึ �น โดยจะจําแนกคร่าวๆ ดงันี � 

1. การลงทนุในธุรกิจเดิม ซึ�งในปีที�ผ่านมา ทางบริษัทได้ลงทนุไปประมาณ 100 ล้านบาท ตามที�แจ้ง

ให้ที�ประชมุได้ทราบไว้ก่อนหน้า  โดยธุรกิจเดิมจะมีการลงทนุไปตามสภาพของโอกาสที�เปิด และ 

จังหวะของธุรกิจ   ซึ�งการลงทุนเครื�องฉีด Preform จะสามารถทําให้บริษัทขยายฐานธุรกิจไป

ตา่งจงัหวดัได้ง่ายขึ �น  ทั �งในแง่ของการขนสง่ และ แนวความคิดการตั �งโรงงานในพื �นที�ใกล้เคียงกบั

ลกูค้าได้มากและง่ายขึ �น 

2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยทางคณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์ และ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะได้

พิจารณาศกึษาแนวโน้มของธุรกิจที�จะเป็นไปได้ 

ซึ�งหากพิจารณาในแง่ของเงินลงทนุ ทางบริษัทมีเงินสดประมาณ 180 ล้านบาท ที�จะสามารถรองรับ

การลงทุนได้  อีกทั �งหากมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเงินสดที�บริษัทมีอยู่  ก็สามารถ

ดําเนินการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินได้   เนื�องจากปัจจบุนัทางบริษัท ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 

แตท่ั �งนี � การศกึษาการลงทนุจะต้องพิจารณาให้ครอบคลมุในทกุด้าน  เพื�อมิให้เกิดภาระหรือผลกระทบ

กบัการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีในทกุฝ่าย 

ในด้านการดแูลผู้ ถือหุ้น จะเห็นได้วา่ ในปีที�ผา่นๆ มา  ทางบริษัท พยายามที�จะดแูลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงิน

ปันผลในสดัสว่นที�สงู ซึ�งหากเทียบกบัราคาตลาดในปัจจุบนัเงินปันผลที�บริษัทจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นอยู่ที�

ประมาณ ร้อยละ 6  สอดคล้องกบัการที�บริษัทได้รับการจดัให้เป็นบริษัทปันผลดีเดน่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

คุณธงชัย   ตันสุทัตต์   กรรมการผู้จัดการ  

  ให้ข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัผลกระทบจากกระแสการรณรงค์ การลดปริมาณการใช้พลาสติกที�เกิดขึ �น 

  ในปัจจบุนั  

  จากที�ทางภาครัฐได้ให้ความสาํคญัและกําหนดเป็นมาตรการ จดัทําเป็นแผนปฏิบตัิการภายใน 12  

   ปี โดยมุง่เน้นการลดปริมาณและยกเลกิการใช้พลาสติกบางประเภท 

   โดยแผนการดําเนินการแบง่เป็น 3 ช่วง  

   ปี 2562  ยกเลกิการใช้ แผน่พลาสติกสาํหรับปิดฝานํ �าดื�ม (Cap Seal), ถงุหหูิ �ว ที�มีสว่นผสม OXO,         

             Microbeads ชิ �นสว่นพลาสติกที�มีขนาดเลก็ ตํ�ากวา่ 5 มิลลเิมตร (ที�เป็นสว่นผสมในโฟมล้างหน้า 

  ในการช่วยขดัผิว)  เนื�องจากพบวา่ พลาสติกชนิดดงักลา่วเข้ามาปะปนในหว่งโซอ่าหารของมนษุย์  

  ปี 2565    ยกเลกิการใช้  หลอดพลาสติก, กลอ่งโฟม, ถงุพลาสติกที�ตํ�ากวา่ 35 ไมครอน,  

  แก้วนํ �าพลาสติก 

  ปี 2573  จะต้องนําพลาสติกที�ใช้แล้วทั �งหมดกลบัมา Recycle ให้ได้ 100%  

  จะเห็นได้วา่ การดแูลด้านสิ�งแวดล้อม เป็นเรื�องสาํคญัระดบัประเทศ  แตท่ั �งนี �ในด้านผลกระทบกบั 

  ทางบริษัทจะยงัไมไ่ด้รับผลกระทบที�รุนแรง  เนื�องจากยงัไมม่ีสิ�งใดจะมาทดแทน  โดยในสว่นของ 

  พลาสติก PET ยงัมีเวลาในการศกึษาติดตามในการหาวสัดอุื�นมาทดแทน   

  อ้างอิงข้อมลูจากกรมควบคมุมลพิษพบวา่ เกือบ 80% ของพลาสติกที�ก่อให้เกิดปัญหา คือ ถงุบรรจ ุ

   ร้อน บรรจเุย็น ที�ใช้สาํหรับบรรจอุาหาร เนื�องจากไมส่ามารถนํามาคดัแยก และทําการ Recycle ได้  
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  จึงทําให้เกิดขยะในปริมาณมาก ในขณะที�ขวดพลาสติก PET ได้รับการยอมรับในการนําไป Recycle 

  คอ่นข้างมาก และถือเป็นพลาสติกที�ยงัคงความเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม ซึ�งประเทศไทยมีการนําขวด 

            พลาสติกมา Recycle ประมาณ 70% ถือเป็นประเทศที�นําขวดพลาสติก PET มา Recycle เป็นอนัดบั 

            สองในเอเชีย รองจากประเทศญี�ปุ่ น   บริษัท ยงัคงให้ความสาํคญัในด้านความมั�นคง และยั�งยืน ของ 

   ธุรกิจในระยะยาว   
 
คุณอนันต์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์  ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภทัธ์ธินันท์  ชูหิรัญ    
 ข้อ 1.  บริษัทมีกลยุทธ์ หรือ มีความแตกต่างจากผู้ผลิตขวดพลาสติกรายอื�นๆ อย่างไร 
ประธาน 

 ตอบ จากการที�บริษัทลงทนุเครื�องผลติ Preform เป็นหนึ�งในแนวทางแก้ปัญหา  ซึ�งจะช่วยให้ธุรกิจที�ใช้ 

  ขวดที�อยูไ่กล ลดปัญหาเรื�องการขนสง่  สามารถจะเป่าขวดใช้เองได้ ทําให้ลกูค้ามีต้นทนุในการผลติ 

  ที�ตํ�ากวา่การซื �อขวดและแบกรับภาระคา่ขนสง่ 

คุณวิสุทธิ 

 ตอบ ยทุธศาสตร์ที�สาํคญัของความยั�งยืน  บริษัทมีการดําเนินธุรกิจผลติขวด PET เราจะทําให้ดีที�สดุ  ซึ�ง 

  ทางบริษัทได้ดําเนินการในเรื�องการลงทนุเครื�องผลติ Preform แล้ว  โดย Preform จะเป็นสว่นหนึ�งที� 

  จะช่วยในการขยายฐานลกูค้า นอกเหนือจากลกูค้าที�ซื �อขวด ลกูค้าในกลุม่ที�มีเครื�องเป่าขวด และ 

  เป็นการแก้ไขปัญหาเรื�องการขนสง่ 

  การโตไปกบัลกูค้า เป็นยทุธศาสตร์ที�สาํคญั จากการที�บริษัทมี Capacity ที�พร้อมรองรับความ 

  ต้องการของลกูค้า และการเติบโตของลกูค้า ได้อยา่งตอ่เนื�องและรวดเร็ว ทําให้ลกูค้าจะไมเ่สยี 

            โอกาสทางการค้า  บริษัทต้องขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจอื�น นอกเหนือจาก PET  ซึ�งคณะกรรมการกําหนด 

                                       ยทุธศาสตร์จะได้มีการพิจารณาศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที�จะดําเนินการ 

 ไมม่ีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสยัใดๆ   

 ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ เกี�ยวข้องทกุทา่น  ที�ได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 ในครั �งนี �  ทางบริษัทจะพยายามจะทําให้ดีที�สดุ  และให้ความสําคญัและคํานึงถึงผู้ ถือหุ้นเป็นลําดบัแรก ด้วยการ

บริหารจดัการให้มีผลการดําเนินงานที�ดี 
  
  ปิดประชุมเวลา  11.49 น. 

 

      ลงชื�อ     รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ            ประธานที�ประชมุ 

                                                                                                 (รศ.ประยรู   บญุประเสริฐ) 

 

 

      ลงชื�อ       ฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร           เลขานกุารที�ประชมุ 

                                                                                             (นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร) 
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เอกสารแนบทาย 3 : ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ตอง 

                          ออกตามวาระ 

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ของบริษัท 
ชื่อ-สกุล         :     ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน          

ตําแหนงปจจุบัน        :    กรรมการอิสระ 

อาย ุ  : 68 ป                                                           

วันที่ไดรับการแตงตั้ง :     กุมภาพันธ  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) 

การถือหุนของกรรมการและผูเกี่ยวของ : ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 4 ป 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ  

   (ผานกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอยางรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ 

       บริษัทแลว และไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลอื่นมา) 

หลักเกณฑการสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ 

       คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ดํารงตําแหนงในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  แหง 

   บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   -  แหง 

  : ศาสตราจารย 

     : กรรมการมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

   : กรรมการสถาบันปวยอึ๊งภากรณ 

ประสบการณทํางาน : กรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

          (ส.ส.ว.) (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

    : ผูอํานวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) 

   : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

         บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ผลการปฏิบัติงานในระหวางการเปนกรรมการคราวกอน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7     คร้ัง  เขาประชุม 7   คร้ัง 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท :    ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ   10  ป ยอนหลัง : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน : - 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ของบริษัท 

 

ชื่อ-สกุล  : นายธงชัย ตันสุทัตต  

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง  

        และ กรรมการผูจัดการ 

อาย ุ  : 60 ป       

วันที่ไดรับการแตงตั้ง : เมษายน 2535                                                                                                                             

วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 : 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 ตลาดหลักทรัพย 

การถือหุนของกรรมการและผูที่เกี่ยวของ : รอยละ 2.22 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 27 ป 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 

   (ผานกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอยางรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ 

       บริษัทแลว และไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลอื่นมา) 

หลักเกณฑการสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ 

                                      คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย - แหง 

       บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย - แหง 

ประสบการณทํางาน   

   : ผูจัดการฝายขาย บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด  

   : ผูจัดการฝายขาย บริษัท โรงกลั่นน้ํามันนครชัยศรี จํากัด 

   : ผูจัดการแผนกขายสง บริษัท บี แอนด พี โปรดักส จํากัด 

ผลการปฏิบัติงานในระหวางการเปนกรรมการคราวกอน 

-     การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7     คร้ัง  เขาประชุม 7     คร้ัง 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  :  ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง  :   ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน 
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัท 

ชื่อ-สกุล    : นายวัชร วิทยฐานกรณ  

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

   ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

อาย ุ  : 50 ป                                                                                                                           

วันที่ไดรับการแตงตั้ง : เมษายน 2551                                                                                                                          

วุฒิการศึกษาและการอบรม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร 

       ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

     :   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน  รุนที่   5 ป 2562  

  : สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 12 ป 2561 

  : สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่  22 ป 2559 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) 

สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการ : 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) 

การถือหุนของกรรมการและผูที่เกี่ยวของ : รอยละ 2.22 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดตําแหนงปจจุบัน  

จํานวนปที่เปนกรรมการ :    11 ป 

ประเภทกรรมการที่เสนอ             : กรรมการ 

   (ผานกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอยางรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ 

       บริษัทแลว และไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลอื่นมา) 

หลักเกณฑการสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ 

        คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

ดํารงตําแหนงในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 แหง 

        บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 แหง 

ประสบการณทํางาน 

     : ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  : เลขานุการ บริษัท พรอดดิจ ิจํากัด (มหาชน) 

  : ผูจัดการฝายธุรการและคลังสินคา / ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท พรอดดิจิ จํากัด  

       (มหาชน) 

ผลการปฏิบัติงานในระหวางการเปนกรรมการคราวกอน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท   7     คร้ัง  เขาประชุม 7   คร้ัง 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัท  :  ไมม ี

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ  10 ป ยอนหลัง  :  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน    :  เปนหลานของ นายวิสทุธิ   วิทยฐานกรณ 
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เอกสารแนบทาย 4 : นิยามกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551) 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทที่เก่ียวของหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไดเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งใน

ปจจุบัน และ 2 ปกอนหนา 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ มีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ

การบริหารของบริษัท ในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

4. ไมเปนผูบริการทางวิชาชีพ เชน เปนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผูประเมินราคา

ทรัพยสิน 

5. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนราย

ใหญ 
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     เอกสารแนบทาย 5 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

1. ชื่อ              :     รศ. ประยูร     บุญประเสริฐ 

 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ : 78 ป 

 สัญชาต ิ : ไทย 

 จํานวนหุน : ไมมี 

 การถือหุนในบริษัท (รวมผูเกี่ยวของ) : ไมมี 

 ที่อยู  : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมูบานเสนานิเวศน โครงการ 1) 

     แขวงลาดพราว เขตลาดพราวกรุงเทพฯ 10230 

 การมีสวนไดเสียในทุกวาระ : ไมมี 

 

2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ     อุทัยสาง 

 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ : 61 ป 

 สัญชาต ิ : ไทย 

 จํานวนหุน : ไมมี 

 การถือหุนในบริษัท (รวมผูเกี่ยวของ) : ไมมี 

 ที่อยู : เลขที่ 91  ซอยออนนุช 65  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 

    กรุงเทพฯ 10250 

 การมีสวนไดเสียในทุกวาระ : ไมมี 

 

3. ชื่อ : นางสาวพิกุล     ทักษิณวราจาร   

 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ : 65 ป 

 สัญชาต ิ : ไทย 

 จํานวนหุน : ไมมี 

 การถือหุนในบริษัท (รวมผูเกี่ยวของ) : ไมมี 

 ที่อยู : เลขที่ 212/5 มบ.เออเบอรน สาธร ซ.โบเลโร1  แขวงบางจาก 

    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ 10160 

 การมีสวนไดเสียในทุกวาระ : ไมมี 

 

4. ชื่อ : ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน  

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

อาย ุ  : 68 ป 

สัญชาต ิ  : ไทย 

จํานวนหุน  : ไมมี 

การถือหุนในบริษัท (รวมผูเกี่ยวของ) : ไมมี 

ที่อยู  : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

การมีสวนไดเสียในทุกวาระ : มีสวนไดเสียพิเศษในวาระที่ 6.1 



27 
 

เอกสารแนบทาย 6 : ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

การประชุมผูถือหุน 

 การเรียกประชุมผูถือหุน 

 ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบ

ปบัญชีของบริษัท 

   การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุน เปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ ผูถือหุนซึ่งมีจํานวนหุน นับรวมกันได

ไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือ ผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมี

หุนรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก

ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  ในกรณีเชนนี้ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง 

(1) เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่

เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว

และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) 

วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไม

นอยกวาสาม (3) วัน และคําบอกกลาวเพื่อเรียกประชุมและรายงานการประชุมจะตองจัดทําเปนภาษาไทย 
 
องคประชุม 

 ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบ

หา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด  จึงจะครบเปนองคประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน

ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียก

ประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน

กอนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 
 
การจายเงินปนผลและทุนสํารอง 

 ขอ 46. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให

แบงเงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

 ขอ 47. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อจายเงินปนผลแจงใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

   การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือ คณะกรรมการ ลงมติ

แลวแตกรณ ี  

 ขอ 48. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หัก

ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจน

ทะเบียน 
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การแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

 ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่แบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

   คณะกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับ

สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการผูออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
การจายคาตอบแทนกรรมการ 

 ขอ 30.  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน     ตอบแทน

ในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนอาจกําหนดเปนจํานวน

แนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑ และกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

คะแนนเสียง 

 ขอ 39. มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทําแกไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน  และ การออกหุนกู 

(ฉ) การควบรวม หรือ เลิกบริษัท  
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เอกสารแนบทาย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม 

 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณี) 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบารโคด 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงมาพรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง : 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบารโคด 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดสงมาพรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล          

จดทะเบียนตางประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
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เอกสารแนบทาย 8 : คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุมและการ

ออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนด

รายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถ

พิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว ซึ่งมี

รายละเอียดขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถือหุนอาจระบุชื่อผูรับมอบ

ฉันทะไดมากกวา 1 ราย เพื่อความคลองตัวกรณีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็

สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงไดเพียงรายเดียว      ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็น

ดวย ไมเห็นดวย หรือไมออกเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

 ทั้งนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่งายไมซับซอน และหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน(Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน เพื่อใหผูถือหุนที่สนใจสามารถพิมพขอมูลไดจากเว็บไซตของบริษัท www.prodigy.co.th 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 

08.00 น. เปนตนไป ณ หองกรุงธนบอลรูม ชั้น 3  โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ 66/1 ถนน จรัญสนิทวงศ  

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ตามแผนที่สถานท่ีจัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้ 

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 

 ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) กอนเขารวมประชุม 

  ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

  1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏภาพถายช่ือและนามสกุลของผูถือหุน และยังไมหมดอายุ เชน บัตร

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลใหยื่นหลักฐาน

ประกอบดวย 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งกรอกขอความครบถวนและลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 - สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 - เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอหน่ึง 
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  ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง : 

 - เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ 1 

  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ

แสดงใหเห็นวา ผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปน   ผูถือหุน 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

 -    หนังสือมอบฉันทะที่ไดกรอกขอความครบถวน และลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 

 -    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผู

ถือหุน 

 -    เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามขอ 1. 

 -    สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1. ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

ซึ่งผูแทนนิติบุคคลไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

  ผูถือหุนบุคคลธรรมดาที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

  ใหเตรียมเอกสารเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ใหใช

เอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) 

- สําเนาหนังสือเดินทางของผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคล หรือผูรับมอบฉันทะ (แลวแตกรณี) ซึ่งลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูซึ่งลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาโดยผูแทนนิติบุคคล โดยจะตองมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสํานักงานใหญ 

- เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ

ผูแทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของคําแปล 

  ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

- เอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียนเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันวาคัสโตเดียนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานออกเสียงช้ีขาดอีกเสียงหนึ่งตางหาก 

2. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขอประชุมขอใด หามมิใหออกเสียงในขอนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในขอประชุมนั้นๆ ใหออกนอกที่ประชุม

ชั่วคราวก็ได  

3. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับแจกขณะลงทะเบียน กรณี

ผูรับมอบฉันทะ ใหออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะ เมื่อประธานขอใหมีการลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงมอบบัตรลงคะแนนดังกลาวใหแก

เจาหนาที่ เพื่อนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งไดบันทึกไว

แลวลวงหนา 

4. ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่

รวมจากผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตัวเองหรือโดยผูรับมอบฉันทะ โดยในแตละวาระ หากกฎหมายหรือขอบังคับของ

บริษัทมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนั้น ๆ  
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เอกสารแนบทาย 9 : หนังสือมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

         

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

        วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ........... 
 
 (1) ขาพเจา.................................................................... สัญชาติ................... อยูบานเลขที่.......................ถนน

..............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด

.....................................รหัสไปรษณีย....................... 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม...................................... หุนและออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................... เสียง ดังนี ้

 หุนสามัญ.............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให 

 □ (1)   ช่ือ.........................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่.....................ถนน............................ ตําบล/แขวง

...........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย....................หรือ 

 □ (2)   ช่ือ.........................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่.....................ถนน............................ ตําบล/แขวง

...........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย....................หรือ 

 □ (3)   ช่ือ.........................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่.....................ถนน............................ ตําบล/แขวง

...........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย....................หรือ 

□ (4) รศ.ประยูร     บุญประเสริฐ     ตําแหนง     กรรมการอิสระ  อายุ 78 ป  

  อยูบานเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมูบานเสนานิเวศน โครงการ 1) แขวงลาดพราว  

  เขตลาดพราวกรุงเทพฯ 10230  หรือ 

□ (5) นางสาวทิพวรรณ     อุทัยสาง     ตําแหนง     กรรมการอิสระ     อายุ 61 ป 

  อยูบานเลขที่ 91 ซอยออนนุช 65 ถนนออนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

□ (6) นางสาวพิกุล     ทักษิณวราจาร     ตําแหนง     กรรมการอิสระ     อายุ 65 ป 

 อยูบานเลขที่ 212/5 หมูบานเออเบอรน สาธร  ซอยโบเลโร 1 แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ 

  กรุงเทพฯ 10160 หรือ 

□ (7) ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน     ตําแหนง     กรรมการอิสระ     อายุ 68 ป 

 อยูบานเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองกรุงธนบอลรูม ชั้น 3     โรงแรมเดอะรอยัล

ริเวอร เลขที่ 219  ซอยจรัญสนิทวงศ 66/1  ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 

 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

20 บาท 
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 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

  □ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ 

  □ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

  □ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

              เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

  □ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

  □ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง   

  □วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในป 2563 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

□   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย       □    งดออกเสียง 

   □การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

   6.1  ดร.ธเนตร     นรภูมิพิภัชน     (กรรมการอิสระ) 

□   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย       □    งดออกเสียง 

6.2  นายธงชัย     ตันสุทัตต     (กรรมการ) 

    □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย       □    งดออกเสียง 

   6.3  นายวัชร      วิทยฐานกรณ   (กรรมการ) 

□   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย       □    งดออกเสียง 
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  □วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการประจําป 2563 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2563 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

  □วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ แกไข เพิ่มเติม วัตถุประสงคของบริษัท และจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

      □วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

□ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   □   เห็นดวย □   ไมเห็นดวย                      □    งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ 

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กจิการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวา ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

      ลงชื่อ............................................................ผูมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................ผูรบัมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................ผูรบัมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 
หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

     ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

การมอบฉันทะผู้ถอืหุ้นของ บริษัท พรอดดิจิ จาํกัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัองัคารที� �1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม   

ชั �น � โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เลขที�  ���  ซอยจรัญสนิทวงศ์ ��/� ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

□ วาระที�.......................  เรื�อง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

   □    เห็นด้วย □    ไมเ่ห็นด้วย                      □     งดออกเสยีง 

□ วาระที�.......................  เรื�อง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

   □    เห็นด้วย □    ไมเ่ห็นด้วย                      □     งดออกเสยีง 

□ วาระที�.......................  เรื�อง................................................................................................ 

 □  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 □  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

   □    เห็นด้วย □    ไมเ่ห็นด้วย                      □     งดออกเสยีง 
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เอกสารแนบท้าย 10: แผนที�สถานที�จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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