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ที�  อต002/59 
       วนัที�  4  เมษายน  2559 
 
เรื�อง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 49 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั& งที� 48 
  2.  CD รายงานประจาํปี 2558 
  3.  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  4.  หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
  5.  แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ 
  6.  นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
  7.  ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 
           8.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม 
   8.1  วาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 
   8.2  วาระพิจารณาเลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 
   8.3  วาระพิจารณาแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.4  วาระพจิารณาแตง่ตั&งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 
   8.5  วาระพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  9.  แผนที�ของสถานที�จดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยจะมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 49 ในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2559  เวลา 10.00 น.  ณ                   
หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขที�  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวิท 42  แขวงพระโขนง               
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี&  

 

วาระที	 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั9งที	 48 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 48 ไดจ้ดัประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 24 เมษายน 2558โดยสาํเนา

รายงานการประชุมไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี&                         
(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม      
ผูถื้อหุน้สมควรที�จะรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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วาระที	 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 
 ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี&   (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2)             
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื�อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 
 

วาระที	 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2558 สิ9นสุด ณ วันที	 31 ธันวาคม 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  29  ที�ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการ

บริษทั ตอ้งจดัใหมี้การอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในการ
ประชุมสามญัประจาํปี  ทั&งนี&งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี
สิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่น              
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีหมวด
งบการเงิน  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2)      

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร  
 ขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปี 2558 
 

วาระที	 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ดว้ยผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 มีผลกาํไร ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครั& งที� 1/2559 ประชุมเมื�อวนัที� 11  มีนาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท (หา้บาทถว้น) โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record date) ในวนัที� 28 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 
29 มีนาคม 2559 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ประกอบการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ตามเอกสารแนบ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.1)          

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ใน
อตัราหุน้ละ 5.00 บาท  (หา้บาทถว้น )โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559                        

 

        วาระที	 5 พจิารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 ซึ�งกาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปีทุกครั& ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
โดยใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  และกรรมการซึ�งพน้
จากตาํแหน่งนี&  อาจไดรั้บเลือกตั&งใหม่ได ้เอกสารประกอบการพจิารณาตามเอกสารแนบ  
(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่    1)  นายสิทธิW  ปรุศุดาํกิง  2)  นายธนา ไชยประสิทธิW                                               
3)  นายนิติ โอสถานุเคราะห์    คณะกรรมการพิจารณาเสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั&ง               
1)  นายสิทธิW  ปรุศุดาํเกิง         2) นายธนา ไชยประสิทธิW           3) นิติ  โอสถานุเคราะห์  
ซึ�งขอสมคัรเขา้รับเลือกตั&งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ�ง  

 
วาระที	 6 พจิารณาแต่งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ครั& งที� 1/2559 เมื�อวนัที�   
11 มีนาคม 2559 ไดม้ีมติแตง่ตั&งคณะกรรมการตรวจสอบใหด้าํรงตาํแหน่งในวาระ
ใหมเ่ป็นเวลา 2 ปี โดยการแตง่ตั&งใหมี้ผล ณ วนัที� 1 มีนาคม 2559  
เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.3) 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบให ้
ดาํรงตาํแหน่งในวาระใหมเ่ป็นเวลา 2 ปี  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

       1.    ผศ.ดร. พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายสลิล  ปิ� นขยนั  กรรมการ 

       3.   นางสาวจนัทรกานต ์ ศรีสวสัดิW  กรรมการ 
 
วาระที	 7 พจิารณาแต่งตั9งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ที�ไดก้าํหนดใหมี้การพิจารณา
แต่งตั&งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี ผูส้อบบญัชีที�เสนอแตง่ตั&งเป็นผูส้อบ
บญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั รายละเอียดคา่สอบบญัชีของบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาให้
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี&  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.4) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรแต่งตั&งให ้นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   
เลขทะเบียน 3972  นางสาวพมิพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521    
และ  นางสาวรสพร   เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   5659   ในนาม  บริษทั   
สาํนกังาน    อีวาย   จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ    โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้   ให ้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตอื�นของ   บริษทั  สาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั  แทนได ้ และสมควรอนุมติัคา่สอบบญัชี
ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน รวม 1,320,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสามแสนสองหมื�นบาทถว้น) 
ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
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วาระที	 8 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 25  ที�ไดร้ะบุใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี& (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.5) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็นจาํนวนเงินรวม 3,808,500.00 บาท  (สามลา้นแปดแสนแปดพนั  
หา้ร้อยบาทถว้น)  มีรายละเอียดดงันี&  

      คา่ตอบแทนกรรมการ  จาํนวนเงิน    3,000,000.00 บาท 
      คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน       808,500.00 บาท 
       

วาระที	 9 เรื	องอื	นๆ  (ถ้ามี) 
 

 
อนึ�ง บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัจนัทร์ที� 28 มีนาคม  2559 เป็นวนัที�กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั& งที� 49 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในองัคารที� 29 มีนาคม 2559 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานที�
ดงักล่าว หากท่านไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้ นายสิทธิW   ปรุศุดาํเกิง 
กรรมการอิสระของบริษทัฯ หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบ
มาพร้อมหนงัสือฉบบันี&   และยื�นต่อบริษทัฯ ก่อนเริ�มการประชุม 

 
 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
 
 

       ( อารยา  เตชานนัท ์) 
             กรรมการและเลขานุการ 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1  

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

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

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั9งที	 48 
 
เวลาและสถานที	 
                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 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะให้
ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุมแทนรวมทั&งสิ&น 28 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 11,083,635 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 62.09 ของทนุจดทะเบียน ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 32 
 
กรรมการบริษัทที	เข้าร่วมประชุม   จาํนวน 6 ท่าน 
 1. นายสิทธิW  ปรุศดุาํเกิง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
                 2. ผศ.ดร พิมพพ์นา ปีตธวชัชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                3. นายสลิล ปิ� นขยนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                   4. น.ส.จนัทรกานต ์ ศรีสวสัดิW  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                5. นายสมชยั ไชยศภุรากลุ  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ 
                   6. นางอารยา เตชานนัท ์ เลขานุการและกรรมการ 
 
กรรมการบริษัทที	ลาประชุม           จาํนวน 3 ท่าน 
                1. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 
                2. นายธนา  ไชยประสิทธิW  กรรมการ 
               3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 
 

ผู้บริหารที	เข้าร่วมประชุม               จาํนวน 2  ท่าน 
                1. นายสุระชยั อศัววเิชียรจินดา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บญัชีและปฏิบติัการ 
                2. นายภอิูช สวสัดิบุญชยั ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้สอบบัญชีที	เข้าร่วมประชุม          จาํนวน 2 ท่าน 

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

นายสิทธิW   ปรุศุดาํเกิง ประธานที�ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกลา่วตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุมทุกท่านและไดม้อบหมาย
ใหน้างอารยา เตชานนัท ์เลขานุการที�ประชุม ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนดในหนงัสือนดัประชุม 
เลขานุการที�ประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารต่อที�ประชุมและเพื�อใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งนี& เป็นไปตามแนวทาง
บรรษทัภิบาลที�ดี เลขานุการที�ประชุมจึงไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  
• การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง 

• ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออก
เสียงเพิ�มขึ&นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี&ขาด 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั&น 

• ผูที้�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั&น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการ 
• บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงและไดแ้จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บ

มอบอาํนาจ ลงนามในบตัรคะแนนเสียงแตล่ะวาระดว้ย และเจา้หนา้ที�บริษทัฯ จะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงและจะมีการ
สรุปผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ราบ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีคาํถามในวาระใด โปรดแจง้ชื�อ และนามสกลุ 
ก่อนสอบถามดว้ย เพื�อจะบนัทึกในรายงานการประชุม 

 
วาระการประชุมที	กําหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดงัต่อไปนี9 

วาระที	  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั9งที	 47 

            เลขานุการที�ประชุมแถลงที�ประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 47  ประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 โดยได้
จดัส่งสาํเนารายงานใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมนี&  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1) ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุม
ถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
           ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื�นเพิ�มเติม 
 
มติที	ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 47 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที�เขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี&  
  มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                            11,085,635                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - - 
 งดออกเสียง - - 
 ( ขณะดาํเนินการประชุมมีผุถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 1 ราย มีจาํนวนหุน้เทา่กบั 2,000 เสียง ) 
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วาระที	  2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557 
 
 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
บอกกล่าวเชิญนี&  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพื�อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2557  
 

นายสมชยั ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที�ใหค้วามไวว้างใจคณะผูบ้ริหารมาโดยตลอดและได้
รายงานผลการดาํเนินงานปี 2557 ดงันี&  

 
เศรษฐกิจในปีที�ผา่นมาอยูใ่นสภาวะชะลอตวัในเกือบทุกภาคธุรกิจ บริษทัฯ เองก็ไดรั้บผลกระทบหลายดา้นดว้ยกนั 

1) อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตมี์การลดลงถึงร้อยละสามสิบเมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา สินคา้ที�บริษทัฯ ขายเขา้ไปสู่อุตสาหกรรม
รถยนต ์จึงไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ไดแ้ก่ เคมีโอลิโอเคมิคลัที�ใชใ้นอตุสาหกรรมผลิตยางรถยนตแ์ละเคมีเคลือบสีและ
พลาสติก 

2) บริษทัฯ จดัจาํหน่ายเคมีภณัฑที์�ช่วยเพิ�มคุณภาพของสินคา้ ซึ�งเนน้สินคา้ที�มีคุณภาพสูง ทั&งเพื�อจาํหน่ายในประเทศและเพื�อการ
ส่งออก ดงันั&นการส่งออกที�ลดลงในปีที�ผา่นมา จึงมีผลกระทบโดยตรงตอ่ธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 

3) ธุรกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปไดดี้ ทั&งในส่วนอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้ที�บางนา บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในดา้นการ
บริหารจดัการใหเ้ป็นที�พงึพอใจของผูเ้ช่า  

4) เศรษฐกิจปีนี&คาดวา่จะดีขึ&นบา้ง แต่คงยงัไมดี่เท่าหลายปีที�ผา่นมา บริษทัฯ ยงัคงยดึแผนพฒันาองคก์รทั&งในระยะกลางและ
ระยะยาว ธุรกิจหลกัที�เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายอาจมีผลกระทบเมื�อเติบโตขึ&น เนื�องจากบริษทัเจา้ของสินคา้อาจเขา้มาทาํตลาด
เอง ดงันั&นการซื&อโรงงานโอลิโอเคมีคลั เพื�อที�จะเป็นผูผ้ลิตเอง จึงเป็นกลยทุธ์ระยะยาวเพื�อเพิ�มความหลากหลายในการทาํ
ธุรกิจเพื�อค ํ&าจุนกนั ธุรกิจนี&สามารถเพิ�มยอดขายใหก้บับริษทัฯ ไดถึ้งเจ็ดสิบลา้นบาทในปีที�ผา่นมา บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหา
ธุรกิจดา้นการผลิตเคมีภณัฑเ์พื�อช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ โดยจะดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั เพื�อใช ้เงินของผูถื้อหุน้
ทุกบาททุกสตางคอ์ยา่งคุม้ค่า   

5) บริษทัตดัสินใจเลือกประเทศพม่าเพื�อตั&งสาํนกังานตวัแทนเมื�อปีที�แลว้ เพื�อผอ่งถ่ายความรู้ทางดา้นตวัแทนจาํหน่ายที�บริษทัมี
ความชาํนาญ 40-50 ปี เขา้ไปในประเทศที�เริ�มจะพฒันา ขณะนี&ไดรั้บใบอนุญาตเรียบร้อยแลว้ และกาํลงัสรรหาพนกังานที�จะ
เขา้ไปศึกษาตลาดและความตอ้งการในพม่า เศรษฐกิจพม่าเพิ�งเริ�มเติบโต ขั&นตอนการทาํธุรกิจในประเทศพม่าอาจจะยงัไม่เอื&อ
ใหบ้ริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินการอยา่งเตม็รูปแบบ อาจตอ้งมีการดาํเนินการผา่นตวัแทนในระยะแรก  พม่าจึงเป็นยทุธศาสตร์ที�เรา
จะเดินหนา้ต่อ 

6) บริษทัฯ มีการดาํเนินการอยา่งตอ่เนื�องในการควบคุมค่าใชจ่้าย เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�คุม้ค่าการลงทุน ถึงแมข้ณะนี&
ผลตอบแทนจะไม่สูงมาก แตบ่ริษทัฯ ก็ยงัสามารถจ่ายปันผลในอตัราที�ดีภายใตภ้าวะเศรษฐกิจที�หดตวั  บริษทัฯ ขอใหค้าํมั�น
สญัญาต่อผูถื้อหุน้วา่จะดูแลเงินลงทุนใหป้ลอดภยัและคุม้ค่าที�สุด  
 
บริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ใหค้วามไวว้างใจตอ่ทีมบริหารหลายๆ ท่านไดท้าํการถือหุน้มาเป็นเวลานานและ
ขอขอบคุณที�ไดใ้หค้วามร่วมมือกบับริษทัฯ ดว้ยดีเสมอมา 
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วาระที	 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2557 สิ9นสุด ณ วันที	 31 ธันวาคม  2557 

       เลขานุการที�ประชุมแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ที�ไดก้าํหนดให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในการประชุมสามญัประจาํปี ทั&งนี&งบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี สิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี หมวดงบการเงิน (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี 2557 จึงขอใหที้�
ประชุมพจิารณา 
 
มติที	ประชุม : อนุมตัิงบแสดฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ&นสุด ณ วนัที� 31ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี&  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           11,096,435                                      100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - - 
 งดออกเสียง - - 
 ( ขณะดาํเนินการประชุมมีผุถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 2 ราย มีจาํนวนหุน้เทา่กบั 10,800 เสียง ) 

วาระที	 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 

       คณะกรรมการมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท (หา้บาทหา้สิบสตางค)์  โดยมีกาํหนดรายชื�อผูถื้อ
หุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 27 มีนาคม 2558 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558 
รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ตามเอกสารแนบ (สิ�งที�มาดว้ย 8.1) สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 
53.51 ของกาํไรสุทธิ ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี&   จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 
มติที	ประชุม : อนุมตัิการจดัสรรกาํไรและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           11,096,435                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - - 
 งดออกเสียง - - 

 



-9- 

 

 

วาระที	 5 พจิารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ  

            เลขานุการที�ประชุมรายงานวา่เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซึ�งกาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทุกครั& ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกได ้หากแบง่ออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการซึ�ง
พน้จากตาํแหน่งนี&อาจไดรั้บเลือกตั&งใหมไ่ด ้ เอกสารประกอบการพจิารณาตามเอกสารแนบ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.2) กรรมการที�ตอ้งออก
ตามวาระ ไดแ้ก่ 

                          1. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ 
                          2. นางอารยา  เตชานนัท ์
                          3. นายสลิล  ปิ� นขยนั 

      ซึ�งขอสมคัรเขา้รับเลือกตั&งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ�ง  รายละเอียดของกรรมการทั&ง 3 ท่านไดจ้ดัส่งให้
ท่านผูถื้อหุน้แลว้ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที� 5 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.2(1)-8.2(3)) ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายบุคคล 

 

มติที	ประชุม : อนุมติัแตง่ตั&งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  
 รายชื�อกรรมการ/ตาํแหน่ง เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  จาํนวนหุน้      % จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้  % 
1.  นายสมชยั              ไชยศภุรากลุ 11,096,435     100 - - -  - 
  กรรมการ 
2.  นางอารยา              เตชานนัท ์ 11,096,435     100 - - -  - 
  กรรมการ 
3.  นายสลิล                ปิ� นขยนั 11,096,435     100 - - -  - 
  กรรมการอิสระ 

วาระที	 6  พจิารณาแต่งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2558 

  เลขานุการคณะกรรมการแจง้ต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29 ที�ไดก้าํหนดใหมี้การ
พิจารณาแต่งตั&งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั&งให ้
   นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 
   นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
   นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 
   นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 
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  ในนามบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แทนไดแ้ละสมควรอนุมติัคา่ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2558 เป็น
จาํนวนเงินรวม 1,250,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนหา้หมื�นบาทถว้น) ประกอบดว้ยคา่สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
มติที	ประชุม : อนุมตัิแต่งตั&งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2558  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี&  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           11,096,435                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย    - - 
 งดออกเสียง    -  - 

 

วาระที	 7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 25 ที�ไดร้ะบใุหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี&  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.4) ซึ�ง
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจาํนวนเงินรวม 
3,770,000.00 บาท (สามลา้นเจด็แสนเจด็หมื�นบาทถว้น) โดยมีรายละเอียด ดงันี&  
       ค่าเบี&ยประชุมกรรมการ   จาํนวนเงิน   3,000,000.00  บาท 
          ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   จาํนวน เงิน     770,000.00  บาท 
 
มติที	ประชุม : การอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตอ้งผา่นการอนุมติัของที�ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะถกูตดั
คะแนนเสียงออกไป   คะแนนเสียงจึงมีดงันี&  

          มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั&งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                           10,738,174                                       100.00 
 ไม่เห็นดว้ย    - - 
 งดออกเสียง    -  - 

( ผูไ้มมี่สิทธิออกเสียงในวาระนี&  3 ท่าน คือ  1. นายสมชยั ไชยศุภรากลุ  2. นางอารยา เตชานนัท ์และ 3 นายธนา ไชยประสิทธิW   ซึ�งถือเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียในเรื�องนี&   โดยถือหุน้ในบริษทัฯ รวมจาํนวน 358,261 หุน้ ) 
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วาระที	 8 พิจารณาเรื	องอื	น ๆ 

        มีผูส้อบถามถึงการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดม้ีการชี&แจงดงันี&  
 

1. คุณมณีฉาย แจง้อรุณ เจา้หนา้ที�อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูถื้อลงทุนไทยไดส้อบถามวา่จากคาํถามเรื�อง
โครงการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นที�องคก์รไดแ้สดงเจตนาร่วม แต่ทราบวา่ยงัไม่ผา่นการรับรอง อยากทราบวา่จะมีการไดก้าร
รับรองเมื�อใด  

- กรรมการผูจ้ดัการไดชี้&แจงวา่ เมื�อบริษทัไดป้ระกาศไปในการประชุมผูถื้อหุน้เมื�อปีที�แลว้วา่แน่นอนที�สุดในฐานะเป็นองคก์ร
สงัคมหนึ�ง เรากย็อ่มที�จะเห็นดว้ยจริงๆ และตอ้งทาํในการที�จะสนนัสนุนนโยบายและกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคส่วน
สาธารณะชนเกี�ยวกบัเรื�องของการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น บริษทัฯ ก็แสดงเจตนารมยไ์ปแลว้ เนื�องจากบริษทัฯ เป็นองคก์รที�
เลก็  บริษทัฯ พร้อมที�จะสนบัสนุนบรรดาบริษทัใหญ่ๆ ที�ทาํกิจกรรม แตบ่ริษทัฯ คงไม่สามารถออกไปชูธงเดินขบวนหรือวา่
ไปทาํอะไรต่างๆ ไดม้ากนกั ประวติัของบริษทัฯ วนันี& เราเป็นองคก์รที�เลก็แตค่อ่นขา้งโปร่งใสและจะยดึมั�นการตอ่ตา้นการ
คอร์รัปชั�น 

 
2. ผูถื้อหุน้ไดถ้ามคาํถามสองขอ้ คือ 

2.1 เรื�องเศรษฐกิจไทยในสามปี หา้ปีขา้งหนา้ทางผูบ้ริหารมีมุมมองอยา่งไรเท่าที�ผมเขา้ใจเริ�มดีไม่เท่าไหร่ อยากทราบวา่ทาง
บริษทัฯ มีการเตรียมการอยา่งไร  

2.2 ผูเ้ช่าอาคารไวท้ก์รุ๊ป บริษทัไมเนอร์มองหาที�เช่าใหม่ ทางเรามีแผนที�จะรองรับตรงนี&ไหม เพราะเขาเป็นผูเ้ช่ารายสาํคญัของ
เรา 

- กรรมการผูจ้ดัการไดชี้&แจงวา่ อาคารสาํนกังานมีผูเ้ช่าพื&นที�เตม็หมดแลว้ ไมเนอร์เป็นผูเ้ช่าที�ดี แตห่ากยา้ยออก บริษทัฯ คง
สามารถหาผูเ้ช่าแทนได ้ ดว้ยราคาที�ไม่ใช่ตึกใหม่ เป็นทาํเลทางเลือกที�ดีและการบริการดี ขอบคณุสาํหรับขอ้มูล บริษทัฯ คง
ทราบก่อนหากไมเนอร์จะยา้ยออกไป เนื�องจากสาํนกังานหลกัอยูที่�อาคาร BJC 

ส่วนคาํถามแรกที�คาดวา่เศรษฐกิจไมดี่ ส่วนตวัคิดวา่เศรษฐกิจคงจะไมดี่ไปอีกนานพอสมควร ดว้ยปัจจยัสองอยา่งคอื มีทั&ง
ปัญหาภายในและภายนอก ผมคิดวา่ถา้เราเก่งพอ เรากค็วรจะมีโอกาสที�จะปรับตวัเองได ้ เราตอ้งช่วยตวัเองเนน้ทาํในสิ�งที�
เชี�ยวชาญ 

วนันี&ประชุมผูถื้อหุน้เป็นวนัประวติัศาสตร์ ที�มานั�งอยูใ่นที�นี� ที�ไมเ่คยเห็นวา่ผูบ้ริหารไดรั้บความไวว้างใจเตม็ร้อย
เปอร์เซ็นตเ์กือบทุกอยา่ง และขอจดจาํเอาไวแ้ละแสดงวา่ผูถื้อหุน้ทุกคนใหค้วามสนบัสนุนเรา อาจเป็นเพราะปีนี& เศรษฐกิจ
ยากลาํบาก ผมถือวา่เป็นสันญาณในการบอกวา่ ผูถื้อหุน้ใหก้าํลงัใจในการที�จะสูต้อ่ ตอ้งขอขอบคุณอยา่งจริงใจ ขอบคุณมาก 
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เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก ประธานที�ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วม
ประชุม พร้อมทั&งกลา่วปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 
 
     .......................................... 
     ( นายสิทธิW   ปรุศุดาํเกิง ) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
    ..........................................                                              .............................................. 
    (  นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ  )                                             (   นางอารยา   เตชานนัท ์ ) 
           กรรมการผูจ้ดัการ                                                รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ         
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สิ	งที	ส่งมาด้วย  3 
ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที	เกี	ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
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ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที	เกี	ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
     หมวดที	 3 คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 14   กรรมการนั&นใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั&งตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปนี&  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเสียงหนึ�งตอ่หุน้หนึ�งที�ตนถือ 
(2) ในการเลือกตั&งกรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ      

คราวละหลายคน หรือดว้ยวธีิการอื�นใดก็ได ้ตามแต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ         
แต่ละครั& ง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงที�มีตาม (1) ทั&งหมด  จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด        
มากนอ้ยไม่ได ้

(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการนั&น  ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั       
ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ&นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี&ขาด 

       
ขอ้ 15  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั& ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้ 

จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3   โดยใหก้รรมการคนที�อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที�สุดนั&นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง   กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งนี&   อาจไดรั้บเลือกตั&งใหม่ได ้
 
       ขอ้ 25  กรรมการมีสิทธิไดรั้บคา่ตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี&ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ�งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑแ์ละกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั&นใหรั้บเบี&ยเลี&ยงและ
สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ความในวรรคหนึ�ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ ซึ�งไดรั้บเลือกตั&งเป็นกรรมการในอนัที�จะ
ไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ 

 
หมวดที	 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

        
                      ขอ้  26  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4  เดือน นบัแตว่นัสิ&นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�น  นอกจากที�กล่าวแลว้ใหเ้รียก การประชุมวสิามญั 
 
       ขอ้ 27  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
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       ขอ้ 28  ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั&งหมด  หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน    
ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั&งหมด  จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้ แตต่อ้งระบุเหตผุลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  
ในกรณีเช่นนี&คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1  เดือน  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 29  กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปนี& เป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
(2) อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บญัชีกาํไรขาดทุน)  
(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั&งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี 

 
      ขอ้ 30  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ 

การประชุม และเรื� องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ      
เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั&งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 
      ขอ้ 31  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้ การมอบฉันทะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและยื�นหนงัสือมอบฉันทะ
ต่อประธานกรรมการ หรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  โดยทาํตามแบบที�   
นายทะเบียนกาํหนด หนงัสือมอบฉนัทะอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี&  

(1) จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) ครั& งที�ของการประชุมที�ผูม้อบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในเรื�องใด ผูถื้อหุน้คนนั&นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั&น นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที�ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง  
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกว่าห้าคนร้องขอและที�ประชุมลงมติ ให้ลงคะแนนลบั ก็ให้
ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั&นใหเ้ป็นไปตามที�ประธานที�ประชุมกาํหนด 
 
        ขอ้ 32  ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั&งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั&งหมด
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั& งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึง 1 ชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ�ง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  
ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั&นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงั ผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั& งหลงันี&ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 33  ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการ ไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่ 
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต ่   
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
 
     ขอ้ 34  ประธานในที�ประชุมผูถ้ือหุน้  มีหนา้ที�ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่ดว้ยการประชุม     
ในการนี&ตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ที�ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี�ยน
ลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุม 
 
     เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแลว้  ผูถื้อหุ้นซึ� งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายไดท้ั&งหมด  จะขอใหที้�ประชุมพจิารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 
    ขอ้ 35  เวน้แต่ขอ้บงัคบันี&จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น  มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั&นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี&  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ&นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี&ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี&  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุน้  ซึ�งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษทัทั&งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื&อ หรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั&งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั      

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 
  

 
 

-------------------------------------------------- 
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สิ	งที	ส่งมาด้วย  4 
หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
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หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม  
การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4  
เอกสารแนบ 4 

 
 
 
 
 

 
 
 

• กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรที�ทางราชการเป็นผูอ้อก 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
- กรณีชื�อ-ชื�อสกลุ ไม่ตรงตามทะเบียนหุน้ โปรดแสดงหลกัฐานการเปลี�ยนแปลงดว้ย 
 

• กรณีมอบฉันทะ  เอกสารที	ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
- หนงัสือมอบฉนัทะ ที�กรอกขอ้มูลและลงลายมือชื�อของผูม้อบฉันทะครบถว้น 
- ผูรั้บมอบฉนัทะที�จะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ ที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   
 

• เอกสารที	ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรที�ทางราชการเป็นผูอ้อก 

ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว ให้ถ่ายใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง  

ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ถ่ายสําเนาหนงัสือรับรองของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ที�มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  

พร้อมรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อของนิติบุคคลนั&นๆ  และถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน 
หรือบตัรที�ทางราชการเป็นผูอ้อก  ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  ซึ� งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการดงักล่าว 

- หากเป็นเอกสารที�จดัทาํในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบัลิค 
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การออกเสียงลงคะแนน 
 
• การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียงและมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั&น  

ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี&  
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี    

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ&นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี&ขาด 
- ในกรณีอื�น ซึ�งมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้าํเนินการ            

ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดนั&น  โดยประธานในที�ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที�ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุไว ้       
ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านั&น 
 

• ผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุน้คนนั&นไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั&น  นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการ 

 

• การลงทะเบียน 
- เจา้หนา้ที�บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียน   ก่อนเริ�มการประชุม  1  ชั�วโมง หรือตั&งแต ่

เวลา  9.00 น.  เป็นตน้ไป 
 

         
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั9น *** 
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สิ	งที	ส่งมาด้วย  5 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งใน 3 แบบ ตามที�แนบ 
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                   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.                   

                                                                                           
เขียนที�....................................................... 

วนัที�..............เดือน.........................................พ.ศ................................     
 
ขา้พเจา้................................................................................................สัญชาติ................................................... 

อยูบ่า้นเลขที�.......................................ถนน............................................................ตาํบล / แขวง...................................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจาํนวนรวมทั&งสิ&น.......................................หุน้   
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 

ขอมอบฉนัทะให ้
1).............................................................................................อาย.ุ.............................ปี   

อยูบ่า้นเลขที�...............................ถนน..................................................................ตาํบล/แขวง...................................................อาํเภอ/เขต
...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 

2).............................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
อยูบ่า้นเลขที�...............................ถนน..................................................................ตาํบล/แขวง...................................................อาํเภอ/เขต
...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          นายสิทธิW   ปรุศุดาํเกิง           อาย ุ   82    ปี 
ที�อยู ่ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป    75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมใหญ่สามญั 
ผูถื้อหุน้ ครั& งที� 49  ของบริษทัไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ในวนัองัคารที�  26 เมษายน  2559   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั 
ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขที�  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพึงเลื�อนไป
ในวนั  เวลา  และสถานที�อื�นดว้ย 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั&น    ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
       ลงชื�อ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 

ลงชื�อ...........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (..........................................................) 

ลงชื�อ...........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (..........................................................) 
 
หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

ติดอากรแสตมป์ 
20   บาท 

�
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                         
 

เขียนที�............................................... 
วนัที�..............เดือน.........................................พ.ศ........................     

 (1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ.................................... 
อยูบ่า้นเลขที�.........................ถนน......................................................................................ตาํบล/แขวง..................................... 
อาํเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั&งสิ&นรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
1)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   

อยูบ่า้นเลขที�......................................ถนน..............................................................ตาํบล/แขวง....................................................อาํเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................หรือ 

2)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   
อยูบ่า้นเลขที�......................................ถนน..............................................................ตาํบล/แขวง....................................................อาํเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ     นายสิทธิW   ปรุศุดาํเกิง               อาย ุ   82   ปี 
ที�อยู ่   บมจ.  ไวท้ก์รุ๊ป    75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   ครั& งที� 49    ของ         
บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    ในวนัองัคารที�  26 เมษายน  2559   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน)  เลขที�  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวิท 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั  เวลา  
และสถานที�อื�นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั& งนี&ดงันี&   
 

วาระที	 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั9งที	 48 
 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

วาระที	 2.  รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี  2558 
 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
 

  

ติดอากรแสตมป์ 
20   บาท 

�
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 วาระที	 3. พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2558    
   สิ9นสุด ณ วันที	  31 ธันวาคม  2558 

 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

 วาระที	 4.  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 
 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
     

 วาระที	 5.  พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
     �  การแต่งตั9งกรรมการทั9งชุด 

  O เห็นดว้ย    O  ไม่เห็นดว้ย  O  งดออกเสียง 
          �  การแต่งตั9งกรรมการเป็นรายบคุคล  ดงันี9 

1. นายสิทธิg  ปรุศุดําเกงิ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

2. นายธนา  ไชยประสิทธิg 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

          3.     นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

 
 วาระที	 6.  พิจารณาแต่งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

 วาระที	 7.  พิจารณาแต่งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
  

�
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 วาระที	 8.  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

วาระที	 9.  พจิารณาวาระอื	น ๆ (ถ้ามี) 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี& ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั&นไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 (6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั&น เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

ลงชื�อ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 
       ลงชื�อ...........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (..........................................................)     
           

ลงชื�อ...........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (..........................................................)     

       
หมายเหตุ 

1) ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ  จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2) วาระเลือกตั&งกรรมการสามารถเลือกตั&งกรรมการทั&งชุดหรือเลือกตั&งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3) ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้น  

  ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

�
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ครั& งที� 49  ในวนัองัคารที�  26 เมษายน  2559 
เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขที� 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั  เวลา  และสถานที�อื�นดว้ย 
 
วาระที�............................. เรื�อง.............................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
 � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
วาระที�............................. เรื�อง.............................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
 � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
วาระที�............................. เรื�อง.............................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
 � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
วาระที�............................. เรื�อง.............................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
 � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
วาระที�............................. เรื�อง.............................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
 � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
 
 

�
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.                          
 

เขียนที�............................................................ 
วนัที�..............เดือน.........................................พ.ศ.....................................     

 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................สญัชาติ........................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�.............................ถนน......................................................................................ตาํบล/แขวง..............................................
อาํเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์............................................ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................... 
ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั&งสิ&นรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียงดงันี&  

 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

1)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   
อยูบ่า้นเลขที�......................................ถนน..............................................................ตาํบล/แขวง....................................................อาํเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................หรือ 

2)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   
อยูบ่า้นเลขที�......................................ถนน..............................................................ตาํบล/แขวง....................................................อาํเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................หรือ 
หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ     นายสิทธิW   ปรุศุดาํเกิง               อาย ุ    82   ปี 
ที�อยู ่   บมจ.  ไวท้ก์รุ๊ป    75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั& งที� 49  ของบริษทั  
ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    ในวนัองัคารที�  26  เมษายน  2559  เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
เลขที�  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวิท 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั  เวลา  และสถานที�
อื�นดว้ย 

 (3)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั& งนี&  ดงันี&  
   �  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั&งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   �  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

�  หุน้สามญั..............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................................เสียง 
 

(4)       ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั& งนี&  ดงันี&   
วาระที	 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั9งที	 48 

     �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20   บาท 

�
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วาระที	 2.  รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี  2558 
 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
    

 วาระที	 3. พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จประจําปี 2558  
  สิ9นสุด ณ วันที	  31 ธันวาคม  2558 

 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
   

 วาระที	 4.  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 
 �  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
     

 วาระที	 5.  พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
     �  การแต่งตั9งกรรมการทั9งชุด 

  O เห็นดว้ย    O  ไม่เห็นดว้ย  O  งดออกเสียง 
          �  การแต่งตั9งกรรมการเป็นรายบคุคล  ดงันี9 

1. นายสิทธิg  ปรุศุดําเกงิ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

2. นายธนา  ไชยประสิทธิg 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

            3.     นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

 
 วาระที	 6.  พิจารณาแต่งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

  � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
  

�
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 วาระที	 7.  พิจารณาแต่งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 

วาระที	 8.  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
�  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
  
  วาระที	 9.   พจิารณาวาระอื	นๆ  (ถ้ามี) 

�  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการที�เห็นสมควร 
        �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&   
     � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
 
   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี&ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั&นไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

  (6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั&น  เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ขา้พเจา้ 
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

ลงชื�อ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 
              

ลงชื�อ...........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (..........................................................)     

       
ลงชื�อ...........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

               (..........................................................)     
 

 

�
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หมายเหตุ 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี&  ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั&งให ้            
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั&น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.   ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน                       
         ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.   วาระเลือกตั&งกรรมการสามารถเลือกตั&งกรรมการทั&งชุดหรือเลือกตั&งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่    
          แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ครั& งที� 49  ในวนัองัคารที�  26 เมษายน  2559    
เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขที�  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42    แขวงพระโขนง   
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพึงเลื�อนไปในวนั  เวลา  และสถานที�อื�นดว้ย 
 
วาระที�............................. เรื�อง................................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

� เห็นดว้ย ............เสียง     � ไม่เห็นดว้ย..............เสียง � งดออกเสียง………..เสียง 
 
วาระที�............................. เรื�อง................................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

� เห็นดว้ย ............เสียง     � ไม่เห็นดว้ย..............เสียง � งดออกเสียง………..เสียง 
 

วาระที�............................. เรื�อง................................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

� เห็นดว้ย ............เสียง     � ไม่เห็นดว้ย..............เสียง � งดออกเสียง………..เสียง 
 

วาระที�............................. เรื�อง................................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  

� เห็นดว้ย ............เสียง     � ไม่เห็นดว้ย..............เสียง � งดออกเสียง………..เสียง 
 

วาระที�............................. เรื�อง................................................................................................................................................. 
�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี&  
 � เห็นดว้ย ............เสียง     � ไม่เห็นดว้ย..............เสียง � งดออกเสียง………..เสียง 
 
 

�
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สิ	งที	ส่งมาด้วย  6 
นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 6 
  
 

 
 

 
 
 บริษทัฯ  ไดก้าํหนดคุณสมบติัของ   “กรรมการอิสระ” เท่าหลกัเกณฑที์�กาํหนด โดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงันี&  

 

1. ไดรั้บแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริษทั และที�ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ มีดงันี&  

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั&งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม          
หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั&งนี&ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั&นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ 
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้ 
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา 
คูส่มรส พี�นอ้งและบุตร รวมทั&งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอ 
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั&งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ซึ� งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้และไม่
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั&งนี&ใน
กรณีที�ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั&นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั&งขึ&นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(ซ) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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สิ	งที	ส่งมาด้วย  7 
ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)  

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 
เอกสารแนบ 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
ชื	อ-ชื	อสกลุ  นายสิทธิW    ปรุศุดาํเกิง 
 
อายุ   82 ปี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน    2549 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
   2537 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ    บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการ   บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จาํกดั  
   2510 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั สยามเทลเทค จาํกดั 
   2510 - 2536       กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
                     
ที	อยู่      บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    75 ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  

• ไม่มีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งเป็นคูสั่ญญา 
 

• ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที�แขง่ขนักบักิจการของบริษทั หรือกิจการที�มีธุรกิจเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทั  
 

• ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที�  49  คือ วาระที� 8   พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
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สิ	งที	ส่งมาด้วย  8 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระการประชุม 
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เอกสารประกอบ 8.1  
 
 
 
 

 
 

 
 
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 

บริษทัฯ ยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามมติของที�ประชุมผูถ้ือหุน้    
ซึ�งเสนอโดยคณะกรรมการบริษทั 

 
 
• ข้อมูลการเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที	ผ่านมา 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล : 
     

 
 ปี  2558 ปี  2557 

1. กาํไรสุทธิ 174,669,474   บาท 182,055,530   บาท 
2. จาํนวนหุน้ 17,850,000   หุน้ 17,850,000   หุน้ 
3. เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ     5.00 บาท : หุ้น     5.50 บาท : หุ้น 
4. รวมเงินปันผลจ่ายเป็นเงินทั&งสิ&น 89,250,000  บาท 98,175,000  บาท 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ ร้อยละ 51.10 ร้อยละ 53.93 
   

                   

 
 
 
 

 
 

 
 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที	 4 
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 
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เอกสารประกอบ 8.2 (1)  
 

 
 
 
 
 
ชื	อ  :  นายสิทธิg   ปรุศุดําเกงิ          อายุ    : 82  ปี               สัญชาติ    :   ไทย 
 
การศึกษา      :          บริหารธุรกิจ 
       โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : ยงัไม่เขา้รับการอบรม 
 
ประสบการณ์การทาํงาน     

2549 - ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการ       บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
2537 - ปัจจุบนั    : กรรมการอิสระ   บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
    : กรรมการ   บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
2510 - ปัจจุบนั   : กรรมการผูจ้ดัการ    บริษทั สยามเทลเทค จาํกดั 
2510 - 2536   : กรรมการ ผูจ้ดัการ  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 

ประเภทกรรมการที	จะเสนอแต่งตั9ง  :     กรรมการอิสระ  
ซึ� งไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 
นิยามกรรมการอิสระที	บริษัทกําหนดขึ9น : เท่ากบัขอ้กาํหนดขั&นตํ�าของ ก.ล.ต. (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 6) 
 
การถือหุ้นในบริษัท    : ไม่มี 
 
จํานวนปีที	เป็นกรรมการอิสระ  : 21  ปี 
  
การเข้าประชุม      :  คณะกรรมการบริษทั     4/4 
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที	พจิารณาในครั9งนี9 :         มีส่วนไดเ้สียในวาระ 8 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที	 5 
พจิารณาเลอืกตั9งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ 
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หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   :   กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา  เนื�องจากปัจจุบนับริษทัฯ  ยงัไมมี่การ 
แต่งตั&งคณะกรรมการสรรหา     อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบริษทั             
ไดร่้วมกนัพจิารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ  โดยดูถึงความเหมาะสมดา้น
คุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึง   
ผลการปฏิบติังาน   ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผา่นมา เห็นวา่            
นายสิทธิg  ปรุศุดําเกงิ  มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรแต่งตั&งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการที	เป็นบริษัทจดทะเบียนอื	น : ไม่มี   
 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการที	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  : 2  แห่ง 
 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื	นที	อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  ไม่มี     
 
ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง   
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที	ผ่านมา        :  ไม่มี  
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เอกสารประกอบ 8.2 (2)   
 
 

 
 
 
ชื	อ  :  นายธนา  ไชยประสิทธิg       อายุ   :   62   ปี  สัญชาติ      :      ไทย 
 
การศึกษา     : ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิW  
      สาขานวตักรรมการจดัการกีฬา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

: ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิW  
      สาขาการจดัการทั�วไป  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิW  
      สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
     : วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน)   

วปรอ.388 
: MINI MBA.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

     : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรม    : ปี พ.ศ. 2524 : Finance and Accounting for Non – Finance Executives  
โดย Institute of Management Development  

     : ปี พ.ศ. 2539 : The Kasetsart Strategic Management Program (KSMP) 
โดย Kasetsart University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : ยงัไม่เขา้รับการอบรม 
 
ประสบการณ์ทาํงาน  
 2536 - ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการ    บริษทั สยามกลาส อินดสัทรี จาํกดั 
 2541 - ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการ    บริษทั ธนารมณ์ จาํกดั 

2546 - ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการ    

บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั   : กรรมการ    บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั   : รองประธานอาวโุส บริษทั โอสถสภา จาํกดั 
 

ประเภทกรรมการที	จะเสนอแต่งตั9ง  : กรรมการ 
      ซึ� งไดผ้า่นการพจิารณาจาก คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที	 5 
พจิารณาเลอืกตั9งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย   : ไม่มี 
 
การถือหุ้นในบริษัท    : 102,000 หุน้ (0.57% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง) 
 
จํานวนปีที	เป็นกรรมการ   : 3  ปี 
 
การเข้าประชุม      :  คณะกรรมการบริษทั     4/4 
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที	พจิารณาในครั9งนี9 :         มีส่วนไดเ้สียในวาระ 8 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   :   กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 
               ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไมมี่ 

      การแตง่ตั&งคณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั 
ไดร่้วมกนัพจิารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม 
ดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  
รวมถึงผลการปฏิบติังาน ในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงที�ผา่นมาแลว้  
เห็นวา่ นายธนา  ไชยประสิทธิg มีคุณสมบติัเหมาะสม  สมควรเลือกตั&ง 
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการที	เป็นบริษัทจดทะเบียนอื	น  : 1  แห่ง 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการที	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน   :    3  แห่ง 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื	นที	อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  1  แห่ง 

-  บริษทั โอสถสภา จาํกดั  
 
ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง   
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที	ผ่านมา        :  1  แห่ง  

- บริษทั โอสถสภา จาํกดั  
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เอกสารประกอบ 8.2 (3)   
 
 

 
 
 
ชื	อ  :  นายนิติ  โอสถานุเคราะห์      อายุ :   42    ปี  สัญชาติ      :      ไทย 
 
การศึกษา     :   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดา้นกฎหมายเศรษฐกิจ 
           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
       
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   :   Director Accreditation Program (DAP) ( ปี 2547)   

Role of the Compensation Committee (RCC) (ปี 2554)                                                               

          Audit Committee Program (ACP) ( ปี 2556)  

          โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
            

ประสบการณ์การทาํงาน     
2535 – ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั โอสถสภา จาํกดั 
2543 – ปัจจุบนั    : กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร       บริษทั บางกอกรินเวสท ์จาํกดั 
2547 – ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั ประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบนั   : กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร      บริษทั พิชยัสวสัดิW  จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ประเภทกรรมการที	จะเสนอแต่งตั9ง   :    กรรมการ 
ซึ�งไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย   : ไม่มี  
 
การถือหุ้นในบริษัท    :     100  หุน้ 

 
จํานวนปีที	เป็นกรรมการ   : 3  ปี 
 
การเข้าประชุม      :  คณะกรรมการบริษทั     4/4 
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การมีส่วนได้เสียในวาระที	พจิารณาในครั9งนี9 :         มีส่วนไดเ้สียในวาระ 8 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   :   กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 
               ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไมมี่ 

      การแตง่ตั&งคณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั 
ไดร่้วมกนัพจิารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม 
ดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  
รวมถึงผลการปฏิบติังาน ในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงที�ผา่นมาแลว้  
เห็นวา่ นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั&ง 
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการที	เป็นบริษัทจดทะเบียนอื	น  : 2  แห่ง 
 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการที	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน   : 3  แห่ง  
 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื	นที	อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  มี 

-  บริษทั โอสถสภา จาํกดั  
 
ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง  
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที	ผ่านมา        :  มี  

- บริษทั โอสถสภา จาํกดั  
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แบบแจ้งรายชื	อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ครั& งที� 1/2559  เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2559  
ไดมี้มติแตง่ตั&งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหด้าํรงตาํแหน่งในวาระใหมเ่ป็นเวลา 2 ปี โดยการแต่งตั&งใหมี้ผล ณ วนัที� 1 มีนาคม 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย: 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ดร. พมิพพ์นา  ปีตธวชัชยั  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 
2. กรรมการตรวจสอบ  นายสลิล  ปิ� นขยนั   วาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 
3. กรรมการตรวจสอบ  นางสาวจนัทรกานต ์ ศรีสวสัดิW  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอารยา  เตชานนัท ์
โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที	 1 มีความรู้และประสบการณ์เพยีงพอที	จะสามารถทําหน้าที	ในการสอบทานความน่าเชื	อถือ 
ของงบการเงิน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที	และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี9 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ดงันี&  
 1.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
 1.2 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 1.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  
       หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 1.4 พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั&งบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ   
       คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั&งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย    
       อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั& ง 
 1.5 พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 
       ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั&งนี&  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตแุละเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 1.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ�งรายงานดงักล่าวตอ้ง 
       ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนี&  

 1.6.1 ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ความครบถว้น และความเชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 1.6.2 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในบริษทั 
 1.6.3 ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 

         ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 1.6.4 ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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 1.6.5 ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 1.6.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          แต่ละท่าน 
 1.6.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัตามหนา้ที�ตามกฎบตัร 
 1.6.8 รายการอื�นที�เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบ 
                ที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 1.7 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2. ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่รายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี&  ซึ� งอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 2.1 รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 2.2 การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 
 2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฏหมาย 

     ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการ ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี9 
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
2. ขอบเขต หนา้ที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด 
 

 
 

ลงชื�อ................................................................กรรมการผูจ้ดัการ 
                     (นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ) 
 
 
 
ลงชื�อ................................................................รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ 
                    (นางอารยา  เตชานนัท)์ 
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โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทั    ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญ
พจิารณาอนุมัติให้แต่งตั9ง 

1.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3516 
2.  นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3972 
3.  นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4521 
4.  นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5659 
ในนาม บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั    ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก สาํนกังานคณะกรรมการ     กาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย 
ประสบการณ์ความสามารถ :    บริษทัผูส้อบบญัชี มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นสอบบญัชี มาเป็นเวลากวา่ 20 ปี 

• ผูส้อบบญัชี ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

• จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั   :  ปีที� 7 
• จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัยอ่ย  :  ปีที� 7 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับบริษัท 
ปี 2558 

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ครั& งที�  48  เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ไดอ้นุมติัคา่ตรวจสอบบญัชีประจาํปี  2558  ดงันี&  
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
คา่ตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจาํนวนเงิน     970,000.- บาท 
บริษัทย่อย : บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด 
คา่ตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจาํนวนเงิน     280,000.- บาท 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,250,000.- บาท 
ปี 2559 

คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมติัคา่ตรวจสอบบญัชีประจาํปี  2559  ดงันี&  
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
คา่ตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจาํนวนเงิน  1,020,000.- บาท 
บริษัทย่อย : บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด 
คา่ตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจาํนวนเงิน     300,000.- บาท 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,320,000.- บาท 
 
สาํหรับคา่บริการอื�น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอื�น จากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที	 7 
พจิารณาแต่งตั9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 
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 ปัจจุบนั บริษทัฯ  ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย  
ไดผ้า่นการพิจารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั อยา่งไรกต็าม การ
กาํหนดคา่ตอบแทนดงักล่าว ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ปี  2558 
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  

• คา่เบี&ยประชุมสาํหรับประธานกรรมการ 100,000.- บาทต่อครั& ง 

• คา่เบี&ยประชุมสาํหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั& ง  

• ในปี  2558  คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 ครั& ง 

• คา่ตอบแทนทั&งหมดที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการจาํนวน 9  ท่าน เป็นจาํนวนเงิน  1,850,000.-  บาท 
(ที�ประชุมผูถื้อหุน้ครั& งที�  48  เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ไดอ้นุมติัคา่ตอบแทนกรรมการทั&งหมดในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท) 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ : 

• ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั&งสิ&น 4 ครั&ง โดยมีการประชุมร่วมกบัคณะผูต้รวจบญัชีอิสระ 4 ครั& ง 

• คา่ตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทั&ง 3 ท่าน เป็นจาํนวนเงิน  758,230.- บาท 
(ที�ประชุมผูถื้อหุน้ครั& งที� 48 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ไดอ้นุมติัคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจาํนวนเงิน 770,000.- 
บาท  ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2558 ถึง 29 กมุภาพนัธ์ 2559) 

 

ปี  2559 
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  

• เห็นควรอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการในจาํนวนเงินคงเดิม คือ ไม่เกิน 3,000,000.- บาท โดยคงคา่เบี&ยประชุมสาํหรับ 
ประธานกรรมการที� 100,000.- บาทต่อครั& ง และคา่เบี&ยประชุมสาํหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั& ง 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  :    

• ในปี 2559 เห็นควรอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจาํนวนเงิน 808,500.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2559 
ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2560  

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที	 8 
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
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