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 WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที� 0107537000190 

                          เลขที� 75 ซอย รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์662 390 2445-54  แฟ็กซ ์662 391 7576                                    

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั7งที9 48 
เวลาและสถานที9 
                ประชุมเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 โดยเริ�มประชุมเวลา 10.15 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 75 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื�อเริ�มการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทนรวมทัIงสิIน 28 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 11,083,635 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.09 ของทุนจด
ทะเบียน ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 32 
 
กรรมการบริษัทที9เข้าร่วมประชุม   จาํนวน 6 ท่าน 
 1. นายสิทธิP  ปรุศุดาํเกิง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
                 2. ผศ.ดร พิมพพ์นา ปีตธวชัชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                3. นายสลิล ปิ� นขยนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                   4. น.ส.จนัทรกานต ์ ศรีสวสัดิP  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                5. นายสมชยั ไชยศุภรากลุ  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ 
                   6. นางอารยา เตชานนัท ์ เลขานุการและกรรมการ 
กรรมการบริษัทที9ลาประชุม           จาํนวน 3 ท่าน 
                1. นายรัตน ์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 
                2. นายธนา  ไชยประสิทธิP  กรรมการ 
               3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 

ผู้บริหารที9เข้าร่วมประชุม               จาํนวน 2  ท่าน 
                1. นายสุระชยั อศัววเิชียรจินดา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บญัชีและปฏิบติัการ 
                2. นายภูอิช สวสัดิบุญชยั ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
ผู้สอบบัญชีที9เข้าร่วมประชุม          จาํนวน 2 ท่าน 

นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3516 และ นางสาวปัญญาพร ไวทย์างกรู  ในนามบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 
เริ9มประชุม 

นายสิทธิP   ปรุศุดาํเกิง ประธานที�ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุมทุกท่านและได้
มอบหมายให ้นางอารยา เตชานนัท ์เลขานุการที�ประชุม ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนดใน
หนงัสือนดัประชุม เลขานุการที�ประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารต่อที�ประชุมและเพื�อใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครัI งนีI เป็นไปตามแนวทางบรรษทัภิบาลที�ดี เลขานุการที�ประชุมจึงไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน ดงันีI  
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• การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง 

• ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�
ประชุมออกเสียงเพิ�มขึIนอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชีIขาด 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัIน 

• ผูที้�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัIน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตัIงกรรมการ 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงและไดแ้จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้/
ผูรั้บมอบอาํนาจ ลงนามในบตัรคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย และเจา้หนา้ที�บริษทัฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
และจะมีการสรุปผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ราบ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีคาํถามในวาระใด โปรดแจง้
ชื�อ และนามสกลุ ก่อนสอบถามดว้ย เพื�อจะบนัทึกในรายงานการประชุม 

 
วาระการประชุมที9กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม มดีงัต่อไปนี7 

วาระที9  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครั7งที9 47 

            เลขานุการที�ประชุมแถลงที�ประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัI งที� 47  ประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 โดย
ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมนีI  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1) ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่รายงานการ
ประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
           ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื�นเพิ�มเติม 
 
มตทิี9ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัI งที� 47 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันีI  
  มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                            11,085,635                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - - 
 งดออกเสียง - - 
 ( ขณะดาํเนินการประชุมมีผุถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 1 ราย มีจาํนวนหุน้เท่ากบั 2,000 เสียง ) 

วาระที9 2  รับทราบผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2557 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือบอกกล่าวเชิญนีI  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพื�อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประจาํปี 2557  
 

นายสมชยั ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ใหค้วามไวว้างใจคณะผูบ้ริหารมาโดยตลอดและ
ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานปี 2557  ดงันีI  
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เศรษฐกิจในปีที�ผา่นมาอยูใ่นสภาวะชะลอตวัในเกือบทุกภาคธุรกิจ บริษทัฯ เองก็ไดรั้บผลกระทบหลายดา้นดว้ยกนั 

1) อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตมี์การลดลงถึงร้อยละสามสิบเมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา สินคา้ที�บริษทัฯ ขายเขา้ไปสู่
อุตสาหกรรมรถยนต ์จึงไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ไดแ้ก่ เคมีโอลิโอเคมิคลัที�ใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตแ์ละเคมี
เคลือบสีและพลาสติก 

2) บริษทัฯ จดัจาํหน่ายเคมีภณัฑที์�ช่วยเพิ�มคุณภาพของสินคา้ ซึ�งเนน้สินคา้ที�มีคุณภาพสูง ทัIงเพื�อจาํหน่ายในประเทศและ
เพื�อการส่งออก ดงันัIนการส่งออกที�ลดลงในปีที�ผา่นมา จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 

3) ธุรกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปไดดี้ ทัIงในส่วนอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้ที�บางนา บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในดา้น
การบริหารจดัการใหเ้ป็นที�พึงพอใจของผูเ้ช่า  

4) เศรษฐกิจปีนีIคาดวา่จะดีขึIนบา้ง แต่คงยงัไม่ดีเท่าหลายปีที�ผา่นมา บริษทัฯ ยงัคงยดึแผนพฒันาองคก์รทัIงในระยะกลาง
และระยะยาว ธุรกิจหลกัที�เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายอาจมีผลกระทบเมื�อเติบโตขึIน เนื�องจากบริษทัเจา้ของสินคา้อาจเขา้
มาทาํตลาดเอง ดงันัIนการซืIอโรงงานโอลิโอเคมีคลั เพื�อที�จะเป็นผูผ้ลิตเอง จึงเป็นกลยทุธ์ระยะยาวเพื�อเพิ�มความ
หลากหลายในการทาํธุรกิจเพื�อคํIาจุนกนั ธุรกิจนีIสามารถเพิ�มยอดขายใหก้บับริษทัฯ ไดถึ้งเจ็ดสิบลา้นบาทในปีที�ผา่น
มา บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหาธุรกิจดา้นการผลิตเคมีภณัฑเ์พื�อช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ โดยจะดาํเนินการดว้ยความ
ระมดัระวงั เพื�อใช ้เงินของผูถื้อหุน้ทุกบาททุกสตางคอ์ยา่งคุม้ค่า   

5) บริษทัตดัสินใจเลือกประเทศพม่าเพื�อตัIงสาํนกังานตวัแทนเมื�อปีที�แลว้ เพื�อผอ่งถ่ายความรู้ทางดา้นตวัแทนจาํหน่ายที�
บริษทัมีความชาํนาญ 40-50 ปี เขา้ไปในประเทศที�เริ�มจะพฒันา ขณะนีIไดรั้บใบอนุญาตเรียบร้อยแลว้ และกาํลงัสรรหา
พนกังานที�จะเขา้ไปศึกษาตลาดและความตอ้งการในพม่า เศรษฐกิจพม่าเพิ�งเริ�มเติบโต ขัIนตอนการทาํธุรกิจในประเทศ
พม่าอาจจะยงัไม่เอืIอใหบ้ริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินการอยา่งเตม็รูปแบบ อาจตอ้งมีการดาํเนินการผา่นตวัแทนในระยะแรก  
พม่าจึงเป็นยทุธศาสตร์ที�เราจะเดินหนา้ต่อ 

6) บริษทัฯ มีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องในการควบคุมค่าใชจ่้าย เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�คุม้ค่าการลงทุน  ถึงแมข้ณะนีI
ผลตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่บริษทัฯ ก็ยงัสามารถจ่ายปันผลในอตัราที�ดีภายใตภ้าวะเศรษฐกิจที�หดตวั  บริษทัฯ ขอให้
คาํมั�นสญัญาต่อผูถื้อหุน้วา่จะดูแลเงินลงทุนใหป้ลอดภยัและคุม้ค่าที�สุด  
บริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ใหค้วามไวว้างใจต่อทีมบริหาร หลายๆ ท่านไดท้าํการถือหุน้มาเป็นเวลานาน
และขอขอบคุณที�ไดใ้หค้วามร่วมมือกบับริษทัฯ ดว้ยดีเสมอมา 

วาระที9 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2557 สิ7นสุด ณ วนัที9 31 ธันวาคม  2557 

       เลขานุการที�ประชุมแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ที�ไดก้าํหนดให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในการประชุมสามญัประจาํปี 
ทัIงนีI งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี สิIนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี หมวดงบการเงิน (สิ�งที�
ส่งมาดว้ย 2) คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปี 2557 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
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มตทิี9ประชุม : อนุมติังบแสดฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิIนสุด ณ วนัที� 31ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันีI  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           11,096,435                                      100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - - 
 งดออกเสียง - - 
 ( ขณะดาํเนินการประชุมมีผุถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 2 ราย มีจาํนวนหุน้เท่ากบั 10,800 เสียง ) 

วาระที9 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 

              คณะกรรมการมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท (หา้บาทหา้สิบสตางค)์  โดยมี
กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 27 มีนาคม 2558 โดยกาํหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ตามเอกสารแนบ (สิ�งที�มาดว้ย 8.1) 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 53.51 ของกาํไรสุทธิ ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนีI   จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 

มตทิี9ประชุม : อนุมติัการจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีI  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           11,096,435                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - - 
 งดออกเสียง - - 

วาระที9 5 พจิารณาเลอืกกรรมการแทนกรรมการที9ต้องออกตามวาระ  

            เลขานุการที�ประชุมรายงานวา่เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซึ�งกาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทุกครัI ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกได ้หากแบ่งออกเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และ
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งนีIอาจไดรั้บเลือกตัIงใหม่ได ้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.2) 
กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

                          1. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ 
                          2. นางอารยา  เตชานนัท ์
                          3. นายสลิล  ปิ� นขยนั 
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      ซึ�งขอสมคัรเขา้รับเลือกตัIงใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง  รายละเอียดของกรรมการทัIง 3 ท่านได้
จดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที� 5 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.2(1)-8.2(3)) ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

มตทิี9ประชุม : อนุมติัแต่งตัIงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสียงดงันีI  
 รายชื�อกรรมการ/ตาํแหน่ง เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  จาํนวนหุน้      % จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้  % 
1.  นายสมชยั              ไชยศุภรากลุ 11,096,435     100 - - -  - 
  กรรมการ 
2.  นางอารยา              เตชานนัท ์ 11,096,435     100 - - -  - 
  กรรมการ 
3.  นายสลิล                ปิ� นขยนั 11,096,435     100 - - -  - 
  กรรมการอิสระ 

วาระที9 6  พจิารณาแต่งตั7งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2558 

 เลขานุการคณะกรรมการแจง้ต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29 ที�ไดก้าํหนดให้
มีการพิจารณาแต่งตัIงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตัIงให ้
   นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 
   นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
   นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 
   นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 
 ในนามบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แทนไดแ้ละสมควรอนุมติัค่าตรวจสอบ
บญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,250,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนหา้หมื�นบาทถว้น) ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชีของ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
มตทิี9ประชุม : อนุมติัแต่งตัIงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2558  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันีI  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           11,096,435                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย    - - 
 งดออกเสียง    -  - 
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วาระที9 7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 25 ที�ไดร้ะบุใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมนีI  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 
8.4) ซึ�งคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจาํนวนเงิน
รวม 3,770,000.00 บาท (สามลา้นเจ็ดแสนเจด็หมื�นบาทถว้น) โดยมีรายละเอียด ดงันีI  
       ค่าเบีIยประชุมกรรมการ   จาํนวนเงิน   3,000,000.00  บาท 
          ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   จาํนวน เงิน     770,000.00  บาท 
 
มตทิี9ประชุม : การอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตอ้งผา่นการอนุมติัของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัIงหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูมี้ส่วนได้
เสียจะถูกตดัคะแนนเสียงออกไป   คะแนนเสียงจึงมีดงันีI  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           10,738,174                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย    - - 
 งดออกเสียง    -  - 

( ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีI  3 ท่าน คือ  1. นายสมชยั ไชยศุภรากลุ  2. นางอารยา เตชานนัท ์และ 3 นายธนา ไชยประสิทธิP   ซึ�ง
ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องนีI   โดยถือหุน้ในบริษทัฯ รวมจาํนวน 358,261 หุน้ ) 

วาระที9 8 พจิารณาเรื9องอื9น ๆ 

        มีผูส้อบถามถึงการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดมี้การชีIแจงดงันีI  
 

1. คุณมณีฉาย แจง้อรุณ เจา้หนา้ที�อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูถื้อลงทุนไทยไดส้อบถามวา่จากคาํถาม
เรื�องโครงการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นที�องคก์รไดแ้สดงเจตนาร่วม แต่ทราบวา่ยงัไม่ผา่นการรับรอง อยากทราบวา่จะมี
การไดก้ารรับรองเมื�อใด  

- กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Iแจงวา่ เมื�อบริษทัไดป้ระกาศไปในการประชุมผูถื้อหุน้เมื�อปีที�แลว้วา่แน่นอนที�สุดในฐานะเป็น
องคก์รสงัคมหนึ�ง เราก็ยอ่มที�จะเห็นดว้ยจริงๆ และตอ้งทาํในการที�จะสนนัสนุนนโยบายและกิจกรรมของภาครัฐหรือ
ภาคส่วนสาธารณะชนเกี�ยวกบัเรื�องของการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น บริษทัฯ ก็แสดงเจตนารมยไ์ปแลว้ เนื�องจากบริษทัฯ 
เป็นองคก์รที�เลก็  บริษทัฯ พร้อมที�จะสนบัสนุนบรรดาบริษทัใหญ่ๆ ที�ทาํกิจกรรม แต่บริษทัฯ คงไม่สามารถออกไปชู
ธงเดินขบวนหรือวา่ไปทาํอะไรตา่งๆ ไดม้ากนกั ประวติัของบริษทัฯ วนันีI เราเป็นองคก์รที�เลก็แตค่อ่นขา้งโปร่งใสและ
จะยดึมั�นการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น 

 
2. ผูถื้อหุน้ไดถ้ามคาํถามสองขอ้ คือ 

2.1 เรื�องเศรษฐกิจไทยในสามปี หา้ปีขา้งหนา้ทางผูบ้ริหารมีมุมมองอยา่งไรเท่าที�ผมเขา้ใจเริ�มดีไม่เท่าไหร่ อยากทราบ
วา่ทางบริษทัฯ มีการเตรียมการอยา่งไร  
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2.2 ผูเ้ช่าอาคารไวท้ก์รุ๊ป บริษทัไมเนอร์มองหาที�เช่าใหม่ ทางเรามีแผนที�จะรองรับตรงนีIไหม เพราะเขาเป็นผูเ้ช่าราย
สาํคญัของเรา 

- กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Iแจงวา่ อาคารสาํนกังานมีผูเ้ช่าพืIนที�เตม็หมดแลว้ ไมเนอร์เป็นผูเ้ช่าที�ดี แต่หากยา้ยออก บริษทัฯ 
คงสามารถหาผูเ้ช่าแทนได ้ ดว้ยราคาที�ไม่ใช่ตึกใหม่ เป็นทาํเลทางเลือกที�ดีและการบริการดี ขอบคุณสาํหรับขอ้มูล 
บริษทัฯ คงทราบก่อนหากไมเนอร์จะยา้ยออกไป เนื�องจากสาํนกังานหลกัอยูที่�อาคาร BJC 

ส่วนคาํถามแรกที�คาดวา่เศรษฐกิจไม่ดี ส่วนตวัคิดวา่เศรษฐกิจคงจะไม่ดีไปอีกนานพอสมควร ดว้ยปัจจยัสองอยา่งคือ 
มีทัIงปัญหาภายในและภายนอก ผมคิดวา่ถา้เราเก่งพอ เราก็ควรจะมีโอกาสที�จะปรับตวัเองได ้ เราตอ้งช่วยตวัเองเนน้ทาํ
ในสิ�งที�เชี�ยวชาญ 

วนันีIประชุมผูถื้อหุน้เป็นวนัประวติัศาสตร์ ที�มานั�งอยูใ่นที�นี� ที�ไม่เคยเห็นวา่ผูบ้ริหารไดรั้บความไวว้างใจเตม็
ร้อยเปอร์เซ็นตเ์กือบทุกอยา่ง และขอจดจาํเอาไวแ้ละแสดงวา่ผูถื้อหุน้ทุกคนใหค้วามสนบัสนุนเรา อาจเป็นเพราะปีนีI
เศรษฐกิจยากลาํบาก ผมถือวา่เป็นสนัญาณในการบอกวา่ ผูถื้อหุน้ใหก้าํลงัใจในการที�จะสูต้่อ ตอ้งขอขอบคุณอยา่ง
จริงใจ ขอบคุณมาก 

 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก ประธานที�ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ไดส้ละเวลามา
เขา้ร่วมประชุม พร้อมทัIงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 
 
     .......................................... 
     ( นายสิทธิP   ปรุศุดาํเกิง ) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
    ..........................................                                              .............................................. 
    (  นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ  )                                             (   นางอารยา   เตชานนัท ์ ) 
           กรรมการผูจ้ดัการ                                                รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ         


