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เลขที 75 ซอยรู เบี ย ถนนสุ ขุ ม วิ ท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศั พ ท์ 02-3902445 - 54 แฟ็ กซ์ 02-3917576 ทะเบี ย นบริ ษั ท เลขที 0107537000190

ที อต002/59
วันที 4 เมษายน 2559
เรื อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 49
เรี ยน
ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ งทีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 48
2. CD รายงานประจําปี 2558
3. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
5. แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม
8.1 วาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558
8.2 วาระพิจารณาเลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ
8.3 วาระพิจารณาแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบ
8.4 วาระพิจารณาแต่งตั&งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559
8.5 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
9. แผนทีของสถานทีจดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยจะมีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 49 ในวันอังคารที 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เพือ พิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี&
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั9งที 48
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 48 ได้จดั ประชุมเมือวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558โดยสําเนา
รายงานการประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี&
(สิ งทีส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สมควรทีจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี& (สิ งทีส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2558

วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี 2558 สิ9นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ทีได้กาํ หนดให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องจัดให้มีการอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทั&งนี&งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
สิ&นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี หมวด
งบการเงิน (สิงทีส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี 2558

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 มีผลกําไร ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั&งที 1/2559 ประชุมเมือวันที 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record date) ในวันที 28 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที
29 มีนาคม 2559 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ประกอบการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 ตามเอกสารแนบ (สิงทีส่งมาด้วย 8.1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ใน
อัตราหุน้ ละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน )โดยมีกาํ หนดจ่ายในวันที 16 พฤษภาคม 2559

วาระที 5

พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 ซึงกําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ทุกครั&ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3
โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และกรรมการซึงพ้น
จากตําแหน่งนี& อาจได้รับเลือกตั&งใหม่ได้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ
(สิ งทีส่งมาด้วย 8.2)
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ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการทีตอ้ งออกตามวาระได้แก่ 1) นายสิ ทธิW ปรุ ศุดาํ กิง 2) นายธนา ไชยประสิ ทธิW
3) นายนิติ โอสถานุเคราะห์ คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั&ง
1) นายสิทธิW ปรุ ศุดาํ เกิง 2) นายธนา ไชยประสิ ทธิW
3) นิติ โอสถานุเคราะห์
ซึงขอสมัครเข้ารับเลือกตั&งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
วาระที 6

พิจารณาแต่งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั&งที 1/2559 เมือวันที
11 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดาํ รงตําแหน่งในวาระ
ใหม่เป็ นเวลา 2 ปี โดยการแต่งตั&งให้มีผล ณ วันที 1 มีนาคม 2559
เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิงทีส่งมาด้วย 8.3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบให้
ดํารงตําแหน่งในวาระใหม่เป็ นเวลา 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสลิล ปิ นขยัน
กรรมการ
3. นางสาวจันทรกานต์ ศรี สวัสดิW กรรมการ

วาระที 7

พิจารณาแต่งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรั บปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ทีได้กาํ หนดให้มีการพิจารณา
แต่งตั&งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ผูส้ อบบัญชีทีเสนอแต่งตั&งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งมาให้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี& (สิงทีส่งมาด้วย 8.4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรแต่งตั&งให้ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3972 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
และ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 ในนาม บริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอืนของ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได้ และสมควรอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี
ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน รวม 1,320,000.00 บาท (หนึงล้านสามแสนสองหมืนบาทถ้วน)
ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
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วาระที 8

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 25 ทีได้ระบุให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี& (สิ งทีส่งมาด้วย 8.5)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นจํานวนเงินรวม 3,808,500.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี&
ค่าตอบแทนกรรมการ
จํานวนเงิน 3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงิน 808,500.00 บาท

วาระที 9

เรืองอืนๆ (ถ้ามี)

อนึง บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั จันทร์ที 28 มีนาคม 2559 เป็ นวันทีกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั&งที 49 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในอังคารที 29 มีนาคม 2559
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที
ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสิ ทธิW ปรุ ศุดาํ เกิง
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสื อมอบฉันทะทีแนบ
มาพร้อมหนังสื อฉบับนี& และยืน ต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเริ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

( อารยา เตชานันท์ )
กรรมการและเลขานุการ
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WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย 1

ทะเบียนเลขที 0107537000190

เลขที 75 ซอย รู เบีย ถนนสุ ขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 662 390 2445-54 แฟ็ กซ์ 662 391 7576

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั9งที 48
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2558 โดยเริ มประชุมเวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที
75 ซอยรู เบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เมือเริ มการประชุม มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้
ผูอ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทนรวมทั&งสิ&น 28 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 11,083,635 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.09 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที 32
กรรมการบริษทั ทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายสิทธิW
2. ผศ.ดร พิมพ์พนา
3. นายสลิล
4. น.ส.จันทรกานต์
5. นายสมชัย
6. นางอารยา

จํานวน 6 ท่าน
ปรุ ศดุ าํ เกิง
ปี ตธวัชชัย
ปิ นขยัน
ศรี สวัสดิW
ไชยศุภรากุล
เตชานันท์

กรรมการบริษทั ทีลาประชุม
1. นายรัตน์
2. นายธนา
3. นายนิติ

จํานวน 3 ท่าน
โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
ไชยประสิ ทธิW
กรรมการ
โอสถานุเคราะห์ กรรมการ

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุระชัย
2. นายภูอิช

จํานวน 2 ท่าน
อัศววิเชียรจินดา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บัญชีและปฏิบตั ิการ
สวัสดิบุญชัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ
เลขานุการและกรรมการ

ผู้สอบบัญชีทเข้
ี าร่ วมประชุม
จํานวน 2 ท่าน
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ นางสาวปัญญาพร ไวท์ยางกูร ในนามบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด
-5-

เริมประชุม
นายสิ ทธิW ปรุ ศุดาํ เกิง ประธานทีประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีมาร่ วมประชุมทุกท่านและได้มอบหมาย
ให้นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการทีประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามทีกาํ หนดในหนังสือนัดประชุม
เลขานุการทีประชุมได้กล่าวแนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารต่อทีประชุมและเพือ ให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งนี&เป็ นไปตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลทีดี เลขานุการทีประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี&
• การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หนึงหุน้ มีเสียงหนึงเสี ยง
• ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออก
เสี ยงเพิม ขึ&นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี&ขาด
• การออกเสียงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะเท่านั&น
• ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั&น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการ
• บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสียงและได้แจกให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ /ผูร้ ับ
มอบอํานาจ ลงนามในบัตรคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงและจะมีการ
สรุ ปผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้ทราบ หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีคาํ ถามในวาระใด โปรดแจ้งชือ และนามสกุล
ก่อนสอบถามด้วย เพือจะบันทึกในรายงานการประชุม
วาระการประชุมทีกําหนดในหนังสื อเชิญประชุม มีดงั ต่ อไปนี9
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั9งที 47
เลขานุการทีประชุมแถลงทีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 47 ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557 โดยได้
จัดส่งสําเนารายงานให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมนี& (สิงทีส่งมาด้วย 1) ซึงคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุม
ถูกต้องตรงตามมติของทีประชุม ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอืนเพิม เติม
มติทีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 47 เมือวันที 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี&
มติ
จํานวนหุน้
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
11,085,635
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
( ขณะดําเนินการประชุมมีผถุ ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม 1 ราย มีจาํ นวนหุน้ เท่ากับ 2,000 เสี ยง )
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วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อ
บอกกล่าวเชิญนี& (สิ งทีส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพือให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2557
นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีให้ความไว้วางใจคณะผูบ้ ริ หารมาโดยตลอดและได้
รายงานผลการดําเนินงานปี 2557 ดังนี&
เศรษฐกิจในปี ทีผา่ นมาอยูใ่ นสภาวะชะลอตัวในเกือบทุกภาคธุรกิจ บริ ษทั ฯ เองก็ได้รับผลกระทบหลายด้านด้วยกัน
1) อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มีการลดลงถึงร้อยละสามสิบเมือเทียบกับปี ทีผา่ นมา สินค้าทีบริ ษทั ฯ ขายเข้าไปสู่อุตสาหกรรม
รถยนต์ จึงได้รับผลกระทบไปด้วย ได้แก่ เคมีโอลิโอเคมิคลั ทีใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และเคมีเคลือบสี และ
พลาสติก
2) บริ ษทั ฯ จัดจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ทีช่วยเพิม คุณภาพของสิ นค้า ซึงเน้นสิ นค้าทีมีคุณภาพสูง ทั&งเพือจําหน่ายในประเทศและเพือ การ
ส่งออก ดังนั&นการส่งออกทีลดลงในปี ทีผา่ นมา จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วย
3) ธุรกิจการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไปได้ดี ทั&งในส่วนอาคารสํานักงานและคลังสิ นค้าทีบางนา บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นในด้านการ
บริ หารจัดการให้เป็ นทีพงึ พอใจของผูเ้ ช่า
4) เศรษฐกิจปี นี&คาดว่าจะดีข& นึ บ้าง แต่คงยังไม่ดีเท่าหลายปี ทีผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังคงยึดแผนพัฒนาองค์กรทั&งในระยะกลางและ
ระยะยาว ธุรกิจหลักทีเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายอาจมีผลกระทบเมือเติบโตขึ&น เนืองจากบริ ษทั เจ้าของสินค้าอาจเข้ามาทําตลาด
เอง ดังนั&นการซื&อโรงงานโอลิโอเคมีคลั เพือทีจะเป็ นผูผ้ ลิตเอง จึงเป็ นกลยุทธ์ระยะยาวเพือ เพิม ความหลากหลายในการทํา
ธุรกิจเพือ คํ&าจุนกัน ธุรกิจนี&สามารถเพิมยอดขายให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ถึงเจ็ดสิ บล้านบาทในปี ทีผา่ นมา บริ ษทั ฯ จะยังคงแสวงหา
ธุรกิจด้านการผลิตเคมีภณั ฑ์เพือ ช่วยเร่ งการเติบโตของธุรกิจ โดยจะดําเนินการด้วยความระมัดระวัง เพือ ใช้ เงินของผูถ้ ือหุน้
ทุกบาททุกสตางค์อย่างคุม้ ค่า
5) บริ ษทั ตัดสิ นใจเลือกประเทศพม่าเพือตั&งสํานักงานตัวแทนเมือปี ทีแล้ว เพือ ผ่องถ่ายความรู ้ทางด้านตัวแทนจําหน่ายทีบริ ษทั มี
ความชํานาญ 40-50 ปี เข้าไปในประเทศทีเริ มจะพัฒนา ขณะนี&ได้รับใบอนุญาตเรี ยบร้อยแล้ว และกําลังสรรหาพนักงานทีจะ
เข้าไปศึกษาตลาดและความต้องการในพม่า เศรษฐกิจพม่าเพิง เริ มเติบโต ขั&นตอนการทําธุรกิจในประเทศพม่าอาจจะยังไม่เอื&อ
ให้บริ ษทั ฯ เข้าไปดําเนินการอย่างเต็มรู ปแบบ อาจต้องมีการดําเนินการผ่านตัวแทนในระยะแรก พม่าจึงเป็ นยุทธศาสตร์ทีเรา
จะเดินหน้าต่อ
6) บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการอย่างต่อเนืองในการควบคุมค่าใช้จ่าย เพือ ให้ได้ผลตอบแทนทีคุม้ ค่าการลงทุน ถึงแม้ขณะนี&
ผลตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่บริ ษทั ฯ ก็ยงั สามารถจ่ายปั นผลในอัตราทีดีภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีหดตัว บริ ษทั ฯ ขอให้คาํ มัน
สัญญาต่อผูถ้ ือหุน้ ว่าจะดูแลเงินลงทุนให้ปลอดภัยและคุม้ ค่าทีสุด
บริ ษทั ฯ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีให้ความไว้วางใจต่อทีมบริ หารหลายๆ ท่านได้ทาํ การถือหุน้ มาเป็ นเวลานานและ
ขอขอบคุณทีได้ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา
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วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี 2557 สิ9นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
เลขานุการทีประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าเพือ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 ทีได้กาํ หนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในการประชุมสามัญประจําปี ทั&งนี&งบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ&นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน (สิ งทีส่งมาด้วย 2)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี 2557 จึงขอให้ที
ประชุมพิจารณา
มติทีประชุม : อนุมตั ิงบแสดฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ& นสุด ณ วันที 31ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี&
มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
11,096,435
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
( ขณะดําเนินการประชุมมีผถุ ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม 2 ราย มีจาํ นวนหุน้ เท่ากับ 10,800 เสี ยง )
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557
คณะกรรมการมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 5.50 บาท (ห้าบาทห้าสิ บสตางค์) โดยมีกาํ หนดรายชือผูถ้ ือ
หุน้ ทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 27 มีนาคม 2558 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบ (สิ งทีมาด้วย 8.1) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คิดเป็ นร้อยละ
53.51 ของกําไรสุทธิ ไม่มีผมู ้ ีส่วนได้เสียในวาระนี& จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
มติทีประชุม : อนุมตั ิการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี&
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนหุน้
11,096,435
-

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-
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วาระที 5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
เลขานุการทีประชุมรายงานว่าเพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 15 ซึงกําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ทุกครั&ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกได้ หากแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และกรรมการซึง
พ้นจากตําแหน่งนี&อาจได้รับเลือกตั&งใหม่ได้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ งทีส่งมาด้วย 8.2) กรรมการทีตอ้ งออก
ตามวาระ ได้แก่
1. นายสมชัย
2. นางอารยา
3. นายสลิล

ไชยศุภรากุล
เตชานันท์
ปิ นขยัน

ซึงขอสมัครเข้ารับเลือกตั&งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง รายละเอียดของกรรมการทั&ง 3 ท่านได้จดั ส่งให้
ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที 5 (สิงทีส่งมาด้วย 8.2(1)-8.2(3)) ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล
มติทีประชุม : อนุมตั ิแต่งตั&งกรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี&
รายชือกรรมการ/ตําแหน่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุน้ %
จํานวนหุน้ %
จํานวนหุน้ %
1. นายสมชัย
ไชยศุภรากุล 11,096,435 100
กรรมการ
2. นางอารยา
เตชานันท์
11,096,435 100
กรรมการ
3. นายสลิล
ปิ นขยัน
11,096,435 100
กรรมการอิสระ
วาระที 6 พิจารณาแต่ งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2558
เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ทีได้กาํ หนดให้มีการ
พิจารณาแต่งตั&งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั&งให้
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
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ในนามบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได้และสมควรอนุมตั ิคา่ ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ น
จํานวนเงินรวม 1,250,000.00 บาท (หนึงล้านสองแสนห้าหมืนบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
มติทีประชุม : อนุมตั ิแต่งตั&งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี&
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนหุน้
11,096,435
-

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

วาระที 7 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 25 ทีได้ระบุให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมนี& (สิ งทีส่งมาด้วย 8.4) ซึง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ นจํานวนเงินรวม
3,770,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี&
ค่าเบี&ยประชุมกรรมการ
จํานวนเงิน 3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน เงิน 770,000.00 บาท
มติทีประชุม : การอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมตั ิของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะถูกตัด
คะแนนเสี ยงออกไป คะแนนเสี ยงจึงมีดงั นี&
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนหุน้
10,738,174
-

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

( ผูไ้ ม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี& 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยศุภรากุล 2. นางอารยา เตชานันท์ และ 3 นายธนา ไชยประสิ ทธิW ซึงถือเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยในเรื องนี& โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมจํานวน 358,261 หุน้ )
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วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ
มีผสู ้ อบถามถึงการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และได้มีการชี&แจงดังนี&
1. คุณมณี ฉาย แจ้งอรุ ณ เจ้าหน้าทีอาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริ มผูถ้ ือลงทุนไทยได้สอบถามว่าจากคําถามเรื อง
โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทีองค์กรได้แสดงเจตนาร่ วม แต่ทราบว่ายังไม่ผา่ นการรับรอง อยากทราบว่าจะมีการได้การ
รับรองเมือใด
- กรรมการผูจ้ ดั การได้ช& ีแจงว่า เมือบริ ษทั ได้ประกาศไปในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เมือปี ทีแล้วว่าแน่นอนทีสุดในฐานะเป็ นองค์กร
สังคมหนึง เราก็ยอ่ มทีจะเห็นด้วยจริ งๆ และต้องทําในการทีจะสนันสนุนนโยบายและกิจกรรมของภาครัฐหรื อภาคส่วน
สาธารณะชนเกียวกับเรื องของการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริ ษทั ฯ ก็แสดงเจตนารมย์ไปแล้ว เนืองจากบริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที
เล็ก บริ ษทั ฯ พร้อมทีจะสนับสนุนบรรดาบริ ษทั ใหญ่ๆ ทีทาํ กิจกรรม แต่บริ ษทั ฯ คงไม่สามารถออกไปชูธงเดินขบวนหรื อว่า
ไปทําอะไรต่างๆ ได้มากนัก ประวัติของบริ ษทั ฯ วันนี&เราเป็ นองค์กรทีเล็กแต่คอ่ นข้างโปร่ งใสและจะยึดมัน การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
2. ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามคําถามสองข้อ คือ
2.1 เรื องเศรษฐกิจไทยในสามปี ห้าปี ข้างหน้าทางผูบ้ ริ หารมีมุมมองอย่างไรเท่าทีผมเข้าใจเริ มดีไม่เท่าไหร่ อยากทราบว่าทาง
บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมการอย่างไร
2.2 ผูเ้ ช่าอาคารไว้ทก์ รุ๊ ป บริ ษทั ไมเนอร์มองหาทีเช่าใหม่ ทางเรามีแผนทีจะรองรับตรงนี&ไหม เพราะเขาเป็ นผูเ้ ช่ารายสําคัญของ
เรา
- กรรมการผูจ้ ดั การได้ช& ีแจงว่า อาคารสํานักงานมีผเู ้ ช่าพื&นทีเต็มหมดแล้ว ไมเนอร์เป็ นผูเ้ ช่าทีดี แต่หากย้ายออก บริ ษทั ฯ คง
สามารถหาผูเ้ ช่าแทนได้ ด้วยราคาทีไม่ใช่ตึกใหม่ เป็ นทําเลทางเลือกทีดีและการบริ การดี ขอบคุณสําหรับข้อมูล บริ ษทั ฯ คง
ทราบก่อนหากไมเนอร์จะย้ายออกไป เนืองจากสํานักงานหลักอยูท่ ีอาคาร BJC
ส่วนคําถามแรกทีคาดว่าเศรษฐกิจไม่ดี ส่วนตัวคิดว่าเศรษฐกิจคงจะไม่ดีไปอีกนานพอสมควร ด้วยปัจจัยสองอย่างคือ มีท& งั
ปัญหาภายในและภายนอก ผมคิดว่าถ้าเราเก่งพอ เราก็ควรจะมีโอกาสทีจะปรับตัวเองได้ เราต้องช่วยตัวเองเน้นทําในสิงที
เชียวชาญ
วันนี&ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นวันประวัติศาสตร์ ทีมานัง อยูใ่ นทีนี ทีไม่เคยเห็นว่าผูบ้ ริ หารได้รับความไว้วางใจเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์เกือบทุกอย่าง และขอจดจําเอาไว้และแสดงว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกคนให้ความสนับสนุนเรา อาจเป็ นเพราะปี นี&เศรษฐกิจ
ยากลําบาก ผมถือว่าเป็ นสันญาณในการบอกว่า ผูถ้ ือหุน้ ให้กาํ ลังใจในการทีจะสูต้ อ่ ต้องขอขอบคุณอย่างจริ งใจ ขอบคุณมาก
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เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก ประธานทีประชุมได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีได้สละเวลามาเข้าร่ วม
ประชุม พร้อมทั&งกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

..........................................
( นายสิทธิW ปรุ ศุดาํ เกิง )
ประธานกรรมการ

..........................................
( นายสมชัย ไชยศุภรากุล )
กรรมการผูจ้ ดั การ

..............................................
( นางอารยา เตชานันท์ )
รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ
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สิงทีส่ งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
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สิ งทีส่งมาด้วย 3
3

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
หมวดที 3 คณะกรรมการ
ข้อ 14 กรรมการนั&นให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั&งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี&
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเสี ยงหนึงต่อหุน้ หนึงทีตนถือ
(2) ในการเลือกตั&งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อ
คราวละหลายคน หรื อด้วยวิธีการอืนใดก็ได้ ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละครั&ง ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสี ยงทีมีตาม (1) ทั&งหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด
มากน้อยไม่ได้
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการนั&น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิม ขึ&นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี&ขาด
ข้อ 15 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั&ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่ น
ตําแหน่งนานทีสุดนั&นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งนี& อาจได้รับเลือกตั&งใหม่ได้
ข้อ 25 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี&ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั&นให้รับเบี&ยเลี&ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึงได้รับเลือกตั&งเป็ นกรรมการในอันทีจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
หมวดที 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ& นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืน นอกจากทีกล่าวแล้วให้เรี ยก การประชุมวิสามัญ
ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
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ข้อ 28 ผูถ้ ือหุน้ ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท& งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจาํ หน่ายได้ท&งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณี เช่นนี&คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29 กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี&เป็ นอย่างน้อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผา่ นมา
(2) อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (บัญชีกาํ ไรขาดทุน)
(3) อนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) เลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ
(5) แต่งตั&งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ข้อ 30 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุ ม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ
เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั&งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 31 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสื อและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและยืนหนังสื อมอบฉันทะ
ต่อประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชุ มก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม โดยทําตามแบบที
นายทะเบียนกําหนด หนังสื อมอบฉันทะอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี&
(1) จํานวนหุน้ ทีผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(2) ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครั&งทีของการประชุมทีผมู ้ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั&นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั&น นอกจากออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการ ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นทีถือ โดยถือว่าหุ ้นหนึงมีเสี ยงหนึง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ื อหุ ้น ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอและทีประชุมลงมติ ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั&นให้เป็ นไปตามทีประธานทีประชุมกําหนด
ข้อ 32 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั&งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท& งั หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั&งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชัว โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั&นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยัง ผูถ้ ือหุน้
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั&งหลังนี&ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ทีประธานกรรมการ ไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 34 ประธานในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยการประชุม
ในการนี&ตอ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียน
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
เมือทีประชุ มพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ งแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ งมี หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท& งั หมด จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ข้อ 35 เว้นแต่ขอ้ บังคับนี&จะระบุไว้เป็ นอย่างอืน มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั&นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี&
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพิม ขึ&นอีกเสียงหนึงเป็ นเสี ยงชี&ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี& ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั&งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อ โอนกิจการของบริ ษทั ทั&งหมดหรื อบางส่วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื&อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจํากัดอืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี ย วกับการให้เ ช่ า กิ จการของบริ ษทั ทั&ง หมดหรื อบางส่ วนที สําคัญ
การมอบหมายให้บุค คลอื นเข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั หรื อ การรวมกิ จการกับ บุคคลอื น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

--------------------------------------------------
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สิงทีส่ งมาด้ วย 4
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
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สิ งทีส่งมาด้วย 4
เอกสารแนบ 4

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม
การมอบฉันทะ และ การออกเสี ยงลงคะแนน

• กรณีเข้าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรทีทางราชการเป็ นผูอ้ อก
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
- กรณี ชือ-ชือสกุล ไม่ตรงตามทะเบียนหุน้ โปรดแสดงหลักฐานการเปลียนแปลงด้วย

• กรณีมอบฉันทะ เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
- หนังสื อมอบฉันทะ ทีกรอกข้อมูลและลงลายมือชือของผูม้ อบฉันทะครบถ้วน
- ผูร้ ับมอบฉันทะทีจะเข้าร่ วมประชุม จะต้องแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง

• เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
- กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรทีทางราชการเป็ นผูอ้ อก
ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้ถ่ายใบสําคัญ ประจําตัวคนต่างด้าว หรื อหนังสื อเดิ นทาง
ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคล ให้ถ่ายสําเนาหนังสื อรั บรองของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ทีมีอายุไม่เกิ น 6 เดื อน
พร้อมรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อของนิ ติบุคคลนั&นๆ และถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อ บัตรทีทางราชการเป็ นผูอ้ อก ของกรรมการผูม้ ีอ าํ นาจลงนามแทนนิ ติบุ คคล ซึ งรั บรองความถูกต้องโดย
กรรมการดังกล่าว
- หากเป็ นเอกสารทีจดั ทําในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารี พบั ลิค

-18-

การออกเสียงลงคะแนน
• การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึงหุน้ มีเสียงหนึงเสี ยงและมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั&น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี&
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ&นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสียงชี&ขาด
- ในกรณี อืน ซึงมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้ดาํ เนินการ
ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดนั&น โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
• การออกเสียงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผมู ้ อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั&น
• ผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั&นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั&น นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั&งกรรมการ
• การลงทะเบียน
- เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียน ก่อนเริ มการประชุม 1 ชัว โมง หรื อตั&งแต่
เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่ วมประชุมเท่ านั9น ***
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สิงทีส่ งมาด้ วย 5
หนังสือมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงใน 3 แบบ ตามทีแนบ
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที.......................................................
วันที..............เดือน.........................................พ.ศ................................
ข้าพเจ้า................................................................................................สัญชาติ...................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.......................................ถนน............................................................ตําบล / แขวง......................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจํานวนรวมทั&งสิ& น.......................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
ขอมอบฉันทะให้
1).............................................................................................อายุ..............................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที...............................ถนน..................................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต
...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................
2).............................................................................................อายุ..............................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที...............................ถนน..................................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต
...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
นายสิทธิW ปรุ ศุดาํ เกิง
อายุ 82 ปี
ทีอยู่ บมจ. ไว้ทก์ รุ๊ ป 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 49 ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวันอังคารที 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั
ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั&น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ



ลงชือ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชือ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชือ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..........................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที...............................................
วันที..............เดือน.........................................พ.ศ........................
(1)
ข้าพเจ้า........................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.........................ถนน......................................................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................
(2)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทั&งสิ&นรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง
(3)
ขอมอบฉันทะให้
1)................................................................................................อายุ.......................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที......................................ถนน..............................................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/
เขต.........................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................หรื อ
2)................................................................................................อายุ.......................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที......................................ถนน..............................................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/
เขต.........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................................หรื อ
หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสิ ทธิW ปรุ ศดุ าํ เกิง
อายุ 82 ปี
ทีอยู่ บมจ. ไว้ทก์ รุ๊ ป 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 49 ของ
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวันอังคารที 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้วย
(4)
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั&งนี&ดงั นี&

วาระที 2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั9งที 48
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2558
สิ9นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 5. พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 การแต่ งตั9งกรรมการทั9งชุด
O เห็นด้วย
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสียง
 การแต่ งตั9งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี9
1. นายสิทธิg ปรุศุดําเกิง
O เห็นด้วย...........เสียง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง………..เสี ยง
2. นายธนา ไชยประสิ ทธิg
O เห็นด้วย...........เสียง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง………..เสี ยง
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
O เห็นด้วย...........เสียง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง………..เสี ยง



วาระที 6. พิจารณาแต่ งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 7. พิจารณาแต่ งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 8. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 9. พิจารณาวาระอืน ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี&ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั&นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

(6)
ในกรณี ทีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั&น เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชือ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชือ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..........................................................)

1) ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2) วาระเลือกตั&งกรรมการสามารถเลือกตั&งกรรมการทั&งชุดหรื อเลือกตั&งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3) ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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หมายเหตุ

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั&งที 49 ในวันอังคารที 26 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
วาระที............................. เรื อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที............................. เรื อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที............................. เรื อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที............................. เรื อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที............................. เรื อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เขียนที............................................................
วันที..............เดือน.........................................พ.ศ.....................................
(1)
ข้าพเจ้า.............................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.............................ถนน......................................................................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...................................................................................................
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทั&งสิ&นรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียงดังนี&
ขอมอบฉันทะให้
1)................................................................................................อายุ.......................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที......................................ถนน..............................................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/
เขต.........................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................หรื อ
2)................................................................................................อายุ.......................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที......................................ถนน..............................................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/
เขต.........................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................หรื อ
หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสิ ทธิW ปรุ ศดุ าํ เกิง
อายุ 82 ปี
ทีอยู่ บมจ. ไว้ทก์ รุ๊ ป 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 49 ของบริ ษทั
ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวันอังคารที 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานที
อืนด้วย
(3)
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั&งนี& ดังนี&
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั&งหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ..............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้........................................เสี ยง
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั&งนี& ดังนี&
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั9งที 48
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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(2)

วาระที 2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2558
สิ9นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที 5. พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 การแต่ งตั9งกรรมการทั9งชุด
O เห็นด้วย
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสียง
 การแต่ งตั9งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี9
1. นายสิทธิg ปรุศุดําเกิง
O เห็นด้วย...........เสียง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง………..เสี ยง
2. นายธนา ไชยประสิ ทธิg
O เห็นด้วย...........เสียง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง………..เสี ยง
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
O เห็นด้วย...........เสียง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง………..เสี ยง
วาระที 6. พิจารณาแต่ งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 7. พิจารณาแต่ งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 8. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 9. พิจารณาวาระอืนๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5)
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี&ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั&นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6)
ในกรณี ทีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น
รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั&น เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ



ลงชือ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..........................................................)

ลงชือ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชือ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..........................................................)
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หมายเหตุ



1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี& ใช้เฉพาะกรณี ทีผถู้ ือหุน้ ทีปรากฎชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั&งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั&น
2. หลักฐานทีตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั&งกรรมการสามารถเลือกตั&งกรรมการทั&งชุดหรื อเลือกตั&งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั&งที 49 ในวันอังคารที 26 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
วาระที............................. เรื อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย ............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง  งดออกเสียง………..เสี ยง
วาระที............................. เรื อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย ............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง  งดออกเสียง………..เสี ยง
วาระที............................. เรื อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย ............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง  งดออกเสียง………..เสี ยง

วาระที............................. เรื อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย ............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง  งดออกเสียง………..เสี ยง
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วาระที............................. เรื อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี&
 เห็นด้วย ............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง  งดออกเสียง………..เสี ยง

สิงทีส่ งมาด้ วย 6
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
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สิ งทีส่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณา
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่าหลักเกณฑ์ทีกาํ หนด โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี&
1. ได้รับแต่งตั&งจากคณะกรรมการบริ ษทั และทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดงั นี&
(ก) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละหนึ งของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั&งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง ทั&งนี&ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั&นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พีนอ้ งและบุตร รวมทั&งคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั&งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ซึ งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทั&งนี&ใน
กรณี ทีผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ น ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพนั&นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตั&งขึ&นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(ซ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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สิงทีส่ งมาด้ วย 7
ประวัตโิ ดยสั งเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
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สิ งทีส่งมาด้วย 7
เอกสารแนบ 7

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชือ-ชือสกุล

นายสิ ทธิW ปรุ ศดุ าํ เกิง

อายุ

82 ปี

ประสบการณ์ การทํางาน

2549 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2510 - ปัจจุบนั
2510 - 2536

ทีอยู่

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั สยามเทลเทค จํากัด
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) 75 ซอยรู เบีย ถนนสุ ขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

• ไม่มีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ทีเกียวข้องเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
• ไม่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการทีแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อกิจการทีมีธุรกิจเกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั
• ส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 49 คือ วาระที 8 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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สิงทีส่ งมาด้ วย 8
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุ ม
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เอกสารประกอบ 8.1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 4
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558

• นโยบายการจ่ ายเงินปันผล :
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้กาํ หนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึงเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั

• ข้ อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล :

1. กําไรสุทธิ
2. จํานวนหุน้
3. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ
4. รวมเงินปันผลจ่ายเป็ นเงินทั&งสิ&น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ปี 2558
174,669,474 บาท
17,850,000 หุน้
5.00 บาท : หุ้น
89,250,000 บาท
ร้อยละ 51.10
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ปี 2557
182,055,530 บาท
17,850,000 หุน้
5.50 บาท : หุ้น
98,175,000 บาท
ร้อยละ 53.93

เอกสารประกอบ 8.2 (1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5
พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
:

82

การศึกษา

:

บริ หารธุรกิจ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ยังไม่เข้ารับการอบรม

2510 - ปัจจุบนั
2510 - 2536

:
:
:
:
:

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตั9ง

:

กรรมการอิสระ
ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

นิยามกรรมการอิสระทีบริษทั กําหนดขึ9น

:

เท่ากับข้อกําหนดขั&นตําของ ก.ล.ต. (สิงทีส่งมาด้วย 6)

การถือหุ้นในบริษัท

:

ไม่มี

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการอิสระ

:

21 ปี

การเข้ าประชุม

:

คณะกรรมการบริ ษทั 4/4

การมีส่วนได้เสี ยในวาระทีพิจารณาในครั9งนี9

:

มีส่วนได้เสี ยในวาระ 8 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ชือ : นายสิ ทธิg ปรุศุดําเกิง

อายุ

ประสบการณ์ การทํางาน
2549 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั

ปี
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สั ญชาติ : ไทย

บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั สยามเทลเทค จํากัด
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

:

กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการ
แต่งตั&งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบตั ิงาน ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงทีผา่ นมา เห็นว่า
นายสิทธิg ปรุศุดําเกิง มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั&งเป็ นกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน :

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

:

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ยในลักษณะต่ างๆ กับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ในปัจจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
: ไม่มี
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เอกสารประกอบ 8.2 (2)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5
พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ชือ : นายธนา ไชยประสิ ทธิg

อายุ

: 62

การศึกษา

:

ปี

สั ญชาติ :

ไทย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิW
สาขานวัตกรรมการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิW
สาขาการจัดการทัว ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิW
สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่ วมเอกชน)
วปรอ.388
MINI MBA. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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
ยังไม่เข้ารับการอบรม

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2536 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

:
:
:

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

:
:
:
:
:
การอบรม

:
:

บริ ษทั สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด
บริ ษทั ธนารมณ์ จํากัด

บริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

:
:

กรรมการ
รองประธานอาวุโส

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตั9ง

:

กรรมการ
ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
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บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

:

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

:

102,000 หุน้ (0.57% ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียง)

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

3 ปี

การเข้ าประชุม

:

คณะกรรมการบริ ษทั 4/4

การมีส่วนได้เสี ยในวาระทีพิจารณาในครั9งนี9

:

มีส่วนได้เสี ยในวาระ 8 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

:

กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มี
การแต่งตั&งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงทีผา่ นมาแล้ว
เห็นว่า นายธนา ไชยประสิทธิg มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั&ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน :

1 แห่ง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

:

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : 1 แห่ง
- บริ ษทั โอสถสภา จํากัด
ส่ วนได้ เสี ยในลักษณะต่ างๆ กับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ในปัจจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
: 1 แห่ง
- บริ ษทั โอสถสภา จํากัด
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เอกสารประกอบ 8.2 (3)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5
พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ชือ : นายนิติ โอสถานุเคราะห์

อายุ

: 42

ปี

สั ญชาติ :

ไทย

การศึกษา

: ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:

ประสบการณ์ การทํางาน
2535 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

:
:
:
:
:
:

กรรมการ
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หาร บริ ษทั บางกอกริ นเวสท์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ประกันคุม้ ภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หาร บริ ษทั พิชยั สวัสดิW จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตั9ง

:

กรรมการ
ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

:

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

:

100 หุน้

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

3 ปี

การเข้ าประชุม

:

คณะกรรมการบริ ษทั 4/4

Director Accreditation Program (DAP) ( ปี

2547)
Role of the Compensation Committee (RCC) (ปี 2554)
Audit Committee Program (ACP) ( ปี 2556)
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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การมีส่วนได้เสี ยในวาระทีพิจารณาในครั9งนี9

:

มีส่วนได้เสี ยในวาระ 8 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

:

กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนืองจากปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มี
การแต่งตั&งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงทีผา่ นมาแล้ว
เห็นว่า นายนิติ โอสถานุเคราะห์ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั&ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน :

2 แห่ง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

:

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : มี
- บริ ษทั โอสถสภา จํากัด
ส่ วนได้ เสี ยในลักษณะต่ างๆ กับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ในปัจจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
: มี
- บริ ษทั โอสถสภา จํากัด
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เอกสารประกอบ 8.3

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 6
พิจารณาแต่ งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแจ้ งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั&งที 1/2559 เมือวันที 11 มีนาคม 2559
ได้มีมติแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดาํ รงตําแหน่งในวาระใหม่เป็ นเวลา 2 ปี โดยการแต่งตั&งให้มีผล ณ วันที 1 มีนาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสลิล ปิ นขยัน
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทรกานต์ ศรี สวัสดิW
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอารยา เตชานันท์
โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที 1 มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่ าเชือถือ
ของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้ าทีและความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริษัท ดังต่ อไปนี9
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังนี&
1.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
1.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั&งบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั&งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั&ง
1.5 พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั&งนี& เพือ ให้มนั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
1.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึงรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี&
1.6.1 ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
1.6.2 ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในบริ ษทั
1.6.3 ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
1.6.4 ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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1.6.5 ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
1.6.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิตามหน้าทีตามกฎบัตร
1.6.8 รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบ
ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
1.7 ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ารายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี& ซึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 การทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสาํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
2.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฏหมาย
ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการ ให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี9
1.
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2.
ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์
กําหนด

ลงชือ................................................................กรรมการผูจ้ ดั การ
(นายสมชัย ไชยศุภรากุล)

ลงชือ................................................................รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ
(นางอารยา เตชานันท์)
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เอกสารประกอบ 8.4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 7
พิจารณาแต่ งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2559

•
•
•

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญ
พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตั9ง
1. นางสาวรุ ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
2. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
4. นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
ในนาม บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ประสบการณ์ ความสามารถ : บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสอบบัญชี มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี
ผูส้ อบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
จํานวนปี ทีเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั
:
ปี ที 7
จํานวนปี ทีเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ย่อย
:
ปี ที 7
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับบริษทั
ปี 2558
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 48 เมือวันที 24 เมษายน 2558 ได้อนุมตั ิคา่ ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2558 ดังนี&
บริษทั ไว้ ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนเป็ นค่าสอบบัญชี
เป็ นจํานวนเงิน
970,000.บาท
บริษทั ย่ อย : บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าตอบแทนเป็ นค่าสอบบัญชี
เป็ นจํานวนเงิน
280,000.บาท
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,250,000.บาท
ปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมตั ิคา่ ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2559 ดังนี&
บริษทั ไว้ ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนเป็ นค่าสอบบัญชี
เป็ นจํานวนเงิน
1,020,000.บาท
บริษทั ย่ อย : บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าตอบแทนเป็ นค่าสอบบัญชี
เป็ นจํานวนเงิน
300,000.บาท
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,320,000.บาท
สําหรับค่าบริ การอืน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับบริ การอืน จากสํานักงานสอบบัญชีทีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีทีผา่ นมา
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 8
พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ได้ผา่ นการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การ
กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้

ปี 2558
ค่ าตอบแทนกรรมการ :
• ค่าเบี&ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ 100,000.- บาทต่อครั&ง
• ค่าเบี&ยประชุมสําหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั&ง
• ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจาํ นวน 4 ครั&ง
• ค่าตอบแทนทั&งหมดทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน 1,850,000.- บาท
(ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 48 เมือวันที 24 เมษายน 2558 ได้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการทั&งหมดในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท)
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :
• ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั&งสิ&น 4 ครั&ง โดยมีการประชุมร่ วมกับคณะผูต้ รวจบัญชีอิสระ 4 ครั&ง
• ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทั&ง 3 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน 758,230.- บาท
(ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 48 เมือวันที 24 เมษายน 2558 ได้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน 770,000.บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ปี 2559
ค่ าตอบแทนกรรมการ :
• เห็นควรอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในจํานวนเงินคงเดิม คือ ไม่เกิน 3,000,000.- บาท โดยคงค่าเบี&ยประชุมสําหรับ
ประธานกรรมการที 100,000.- บาทต่อครั&ง และค่าเบี&ยประชุมสําหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั&ง
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

• ในปี 2559 เห็นควรอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน 808,500.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2559
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
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