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

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

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั7งที9 50 
 

เวลาและสถานที9 
                ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 โดยเริ�มประชุมเวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั
(มหาชน) เลขที� 75 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื�อเริ�มการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทนรวมทัHงสิHน 26 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้9,921,469 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 55.58  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทัHงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 32 
 
กรรมการบริษัทที9เข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 ท่าน 
               1. ผศ.ดร พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               2. นายสลิล  ปิ� นขยนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               3. น.ส.จนัทรกานต ์ ศรีสวสัดิM   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               4. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ 
               5. นางอารยา  เตชานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ 
 
กรรมการบริษัทที9ลาประชุม จาํนวน 3 ท่าน 

1. นายสิทธิM   ปรุศุดาํเกิง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายรัตน ์  โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 
3. นายธนา  ไชยประสิทธิM  กรรมการ 

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

 

ผู้สอบบัญชีที9เข้าร่วมประชุม จาํนวน 2 ท่าน 

               นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3516 และ นางสาวปัญญาพร ไวทย์างกรู             
ในนามบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 
 
 



เริ9มประชุม 

                   ผศ.ดร พิมพพ์นา   ปีตธวชัชยั ประธานที�ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุม 

ทุกท่านและไดม้อบหมายให ้นางอารยา  เตชานนัท ์ เลขานุการที�ประชุม ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตามที�กาํหนดในหนงัสือนดัประชุม เลขานุการที�ประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารต่อที�ประชุม และเพื�อให้
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัH งนีH เป็นไปตามแนวทางบรรษทัภิบาลที�ดี เลขานุการที�ประชุมจึงไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการออก
เสียงลงคะแนน ดงันีH  
• การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง 

• ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึHนอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชีHขาด 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัHน 

• ผูที้�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัHน นอกจากออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัHงกรรมการ 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงและไดแ้จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บมอบอาํนาจ ลงนามในบตัรคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย และเจา้หนา้ที�บริษทัฯ จะ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและจะมีการสรุปผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ราบ  

• หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีคาํถามในวาระใด โปรดแจง้ชื�อ และนามสกลุ ก่อนสอบถามดว้ย เพื�อจะ
บนัทึกในรายงานการประชุม 

 

วาระการประชุมที9กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม มดีงัต่อไปนี7 

 

วาระที9  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครั7งที9 1/2559 
            เลขานุการที�ประชุมแถลงที�ประชุมวา่ รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัH งที� 1/2559  ประชุมเมื�อวนัที� 17 
พฤศจิกายน 2559 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมนีH  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1)                                                                                                                             
ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 
               ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื�นเพิ�มเติม 
มตทิี9ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัH งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2559 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  
 

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัHงหมดของผูถื้อหุน้ที� 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เห็นดว้ย 9,921,469 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

  



วาระที9 2  รับทราบผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2559 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญนีH  (สิ� งที� ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพื�อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 

นายสมชยั ไชยศุภรากุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ให้ความไวว้างใจคณะผูบ้ริหารมาโดย
ตลอดและไดร้ายงานผลการดาํเนินงานปี 2559 ดงันีH  

ตามที�ได้จัดส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นได้ทราบแลว้นัHน จึงขอให้ขอ้มูลในส่วนที�จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น
เพิ�มเติม ดงันีH  

ท่านทัHงหลายคงพอทราบและเขา้ใจในสภาวะเศรษฐกิจที�ประเทศเราเผชิญอยูใ่นขณะนีH  ในรอบ 12 เดือนที�ผ่าน
มา สภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโต มีการชะลอตวัเหมือนในอดีตโดยมี 3 ปัจจยัหลกั ที�ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ คือ 

1. ความตอ้งการของตลาดภายในประเทศที�ลดลง เช่น อุตสหกรรมยางรถยนตไ์ดรั้บผลกระทบมากในหลายปีที�
ผา่นมา รวมถึงอุตสาหกรรมสีทาบา้น ที�มีความตอ้งการลดลงอยา่งต่อเนื�อง 

2. ตลาดส่งออกต่างประเทศ ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจประสบปัญหา ทัHงการซืHอขายวตัถุดิบของบริษทัฯ เป็นสินคา้
ที�ราคาสูง และมีคุณภาพสูง เมื�อตลาดส่งออกลดลง ผลกระทบ คือ ปริมาณการผลิตลดลง การขายก็ลดลงเช่นกนั 

3. อตัราแลกเปลี�ยนที�มีความผนัผวน จะตอ้งมีการบริหารจดัการอตัราแลกเปลี�ยนอยา่งเหมาะสม เพราะมีผลต่อ
การกาํหนดตน้ทุนราคาสินคา้ที�นาํเขา้ ซึ�งกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขนั  

ส่วนธุรกิจการใหเ้ช่าสาํนกังานและคลงัสินคา้ บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาผูเ้ช่าเดิมไวไ้ด ้ทาํให้มีรายไดจ้ากการให้
เช่าอยา่งต่อเนื�อง  

ในสภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัเช่นนีH  ถือวา่ผลงานที�ไดเ้ป็นที�น่าพอใจ ยุทธศาสตร์ที�บริษทัฯ วางไว ้ซึ� งไดเ้ริ�ม
ดาํเนินการมาแลว้บางส่วน คือ การปรับเปลี�ยนโครงสร้างขององค์กร จากการเป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ ให้
สามารถเพิ�มศกัยภาพในดา้นการผลิตและการพฒันาสินคา้ใหม่ของตนเอง พร้อมทัHงศึกษาช่องทางการร่วมลงทุน เพื�อ
ขยายขีดความสามารถในดา้นการผลิต ซึ� งจะเป็นพืHนฐานที�จะช่วยให้องค์กรมีความมั�นคงและเติบโตอย่างต่อเนื�องใน
อนาคต  

ในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ซึ� งมีการแข่งขนัที�มากขึHน บริษทัฯ ยงัคงพยายามที�จะรักษารายไดส่้วนนีH ไว ้
ใหไ้ดต้่อไป 

ขอขอบคุณทุกท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจให้กบัคณะบริหาร และพนกังานของเราในการที�จะดูแลธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตและมีโอกาสขยายต่อไปได้ ขอบคุณทุกภาคส่วน ได้แก่ ธนาคาร ผู ้ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ และการสนับสนุนกิจกรรมที�บริษทัฯ ไดด้าํเนินการมาตลอด ภายใตศ้กัยภาพที�มีอยู่ เพื�อทาํประโยชน์
ใหก้บัสงัคมอยา่งต่อเนื�องสืบไป 

 
วาระที9 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2559 สิ7นสุด ณ วนัที9 31 ธันวาคม  2559 
 เลขานุการที�ประชุมแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  29  ที�ได้
กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การอนุมติังบแสดงฐานะการเงินในการประชุมสามญัประจาํปี  ทัHงนีH งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิHนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีหมวดงบการเงิน  
(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 



คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินประจาํปี 2559 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนนแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ที�เพื�อตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป  
 

มตทิี9ประชุม : อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิHนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559   
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  
   

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัHงหมดของผูถื้อหุน้ที� 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เห็นดว้ย 9,921,469 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 

วาระที9 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 
 ดว้ยผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 มีผลกาํไร ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัH งที� 1/2560 ประชุม
เมื�อวนัที� 9  มีนาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท (หา้บาทถว้น) โดย
กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัที� 27 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 28 มีนาคม 2560 โดยกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที� 16 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ตามเอกสารแนบ  
(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.1)  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท  
(หา้บาทถว้น ) โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที� 16 พฤษภาคม 2560 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 
มตทิี9ประชุม : อนุมติัการจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  
              

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัHงหมดของผูถื้อหุน้ที� 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เห็นดว้ย 9,921,469 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 

วาระที9 5 พจิารณาเลอืกกรรมการแทนกรรมการที9ต้องออกตามวาระ  

เลขานุการที�ประชุมรายงานวา่เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 ซึ�งกาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปีทุกครัH ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน



ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  และ
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งนีH  อาจไดรั้บเลือกตัHงใหม่ได ้กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ 

 

                          1. นายรัตน์                      โอสถานุเคราะห์ 

                          2. ผศ.ดร. พิมพพ์นา        ปีตธวชัชยั 

                          3. นางสาวจนัทรกานต ์    ศรีสวสัดิM  
 

ซึ�งขอสมคัรเขา้รับเลือกตัHงใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง รายละเอียดของกรรมการทัHง 3 ท่าน 
ไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 5 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.2)  ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

มตทิี9ประชุม : อนุมติัแตง่ตัHงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  
  

ชื�อกรรมการ/ตาํแหน่ง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จาํนวนหุน้ ร้อยละ จาํนวนหุน้ ร้อยละ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1. นายรัตน์                      โอสถานุเคราะห์ 9,921,469 100 0 0 0 0 

กรรมการ          

2. ผศ.ดร. พิมพพ์นา        ปีตธวชัชยั 9,921,369 100 100 0 0 0 

กรรมการอิสระ       

3. นางสาวจนัทรกานต ์    ศรีสวสัดิM  9,921,369 100 100 0 0 0 

กรรมการอิสระ            
 
 
วาระที9 6  พจิารณาแต่งตั7งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 
 เลขานุการคณะกรรมการแจง้ต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ที�ได้
กาํหนดใหมี้การพิจารณาแต่งตัHงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตัHง 

นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516   
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972   
นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521    
นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 
 

ในนาม  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
ให ้ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี รับอนุญาตอื�นของ   บริษทั  สาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั  แทนได ้  และ



สมควรอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน รวม 1,430,000.00 บาท (หนึ�งลา้นสี�แสนสามหมื�นบาทถว้น) 
ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
 

มตทิี9ประชุม : อนุมติัแต่งตัHงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2560  ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงันีH  
                        

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัHงหมดของผูถื้อหุน้ที� 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เห็นดว้ย 9,921,469 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
วาระที9 7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 25 ที�ไดร้ะบุใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมนีH  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.4) 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็น
จาํนวนเงินรวม 3,808,500.00 บาท  (สามลา้นแปดแสนแปดพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  มีรายละเอียดดงันีH  
 ค่าตอบแทนกรรมการ  จาํนวนเงิน    3,000,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน       848,924.00 บาท 
 

มตทิี9ประชุม : การอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตอ้งผา่นการอนุมติัของที�
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัHงหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะถูกตดัคะแนนเสียงออกไป โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  
    

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัHงหมดของผูถื้อหุน้ที� 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เห็นดว้ย 9,563,208 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 

หมายเหตุ ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีH  3 ท่าน คือ  1. นายสมชยั ไชยศุภรากลุ  2. นางอารยา เตชานนัท ์และ 3 
นายธนา ไชยประสิทธิM   ซึ�งถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องนีH   โดยถือหุน้ในบริษทัฯ รวมจาํนวน 358,261 หุน้  
 
 



 

วาระที9 8 พจิารณาเรื9องอื9นๆ  
 

               ไม่มีมีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามในเรื�องอื�นๆ อีก  กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ได้
เสียสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในครัH งนีH  และประธานกรรมการไดก้ล่าวปิดประชุมเวลา  10.40  น. 
 
 

 
 
 
     ................................................. 
    (  ผศ.ดร พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั ) 
           ประธานที�ประชุม 
 
 
 
 
    ................................................                                      ...................................................... 
    (  นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ  )                                             (   นางอารยา   เตชานนัท ์ ) 
             กรรมการผูจ้ดัการ                                                รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ         
 


