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

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 ครั7งที9 50
เวลาและสถานที9
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2560 โดยเริ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เมือเริ มการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทนรวมทัHงสิHน 26 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 9,921,469 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 55.58 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทัHงหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที 32
กรรมการบริษัททีเ9 ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน
1. ผศ.ดร พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
2. นายสลิล
ปิ นขยัน
3. น.ส.จันทรกานต์
ศรี สวัสดิM
4. นายสมชัย
ไชยศุภรากุล
5. นางอารยา
เตชานันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ

กรรมการบริษัททีล9 าประชุม จํานวน 3 ท่าน
1. นายสิ ทธิM
ปรุ ศุดาํ เกิง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายรัตน์
โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
3. นายธนา
ไชยประสิ ทธิM
กรรมการ
ผู้บริหารทีเ9 ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
1. นายสุระชัย
อัศววิเชียรจินดา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บัญชีและปฏิบตั ิการ
2. นายภูอิช
สวัสดิบุญชัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอบบัญชีทเี9 ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ นางสาวปั ญญาพร ไวท์ยางกูร
ในนามบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

เริ9มประชุม
ผศ.ดร พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย ประธานทีประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
ทุกท่านและได้มอบหมายให้ นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการทีประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตามทีกําหนดในหนังสื อนัดประชุม เลขานุการทีประชุมได้กล่าวแนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารต่อทีประชุม และเพือให้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัHงนีHเป็ นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลทีดี เลขานุการทีประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนีH
•
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หนึงหุน้ มีเสี ยงหนึงเสี ยง
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
•
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึHนอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีHขาด
การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุ
•
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านัHน
•
ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัHน นอกจากออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตัHงกรรมการ
•
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงและได้แจกให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบอํานาจ ลงนามในบัตรคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ จะ
จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงและจะมีการสรุ ปผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้ทราบ
•
หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีคาํ ถามในวาระใด โปรดแจ้งชือ และนามสกุล ก่อนสอบถามด้วย เพือจะ
บันทึกในรายงานการประชุม
วาระการประชุมทีก9 าํ หนดในหนังสือเชิญประชุม มีดงั ต่ อไปนี7
วาระที9 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั7งที9 1/2559
เลขานุการทีประชุมแถลงทีประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัHงที 1/2559 ประชุมเมือวันที 17
พฤศจิกายน 2559 โดยได้จดั ส่งสําเนารายงานให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมนีH (สิ งทีส่งมาด้วย 1)
ซึงคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของทีประชุม ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอืนเพิมเติม
มติทปี9 ระชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัHงที 1/2559 เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2559 ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีH

มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัHงหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,921,469
0
0

100
0
0

วาระที9 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
พร้ อ มกับ หนัง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ นีH (สิ งที ส่ ง มาด้ว ย 2) คณะกรรมการมี ค วามเห็ น เพื อให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2559
นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีให้ความไว้วางใจคณะผูบ้ ริ หารมาโดย
ตลอดและได้รายงานผลการดําเนินงานปี 2559 ดังนีH
ตามที ได้จัดส่ งเอกสารให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ทราบแล้วนัHน จึ งขอให้ขอ้ มูลในส่ วนที จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหุ ้น
เพิมเติม ดังนีH
ท่านทัHงหลายคงพอทราบและเข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจทีประเทศเราเผชิญอยูใ่ นขณะนีH ในรอบ 12 เดือนทีผ่าน
มา สภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโต มีการชะลอตัวเหมือนในอดีตโดยมี 3 ปั จจัยหลัก ทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ คือ
1. ความต้องการของตลาดภายในประเทศทีลดลง เช่น อุตสหกรรมยางรถยนต์ได้รับผลกระทบมากในหลายปี ที
ผ่านมา รวมถึงอุตสาหกรรมสี ทาบ้าน ทีมีความต้องการลดลงอย่างต่อเนือง
2. ตลาดส่งออกต่างประเทศ ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจประสบปั ญหา ทัHงการซืHอขายวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้า
ทีราคาสูง และมีคุณภาพสูง เมือตลาดส่งออกลดลง ผลกระทบ คือ ปริ มาณการผลิตลดลง การขายก็ลดลงเช่นกัน
3. อัตราแลกเปลียนทีมีความผันผวน จะต้องมีการบริ หารจัดการอัตราแลกเปลียนอย่างเหมาะสม เพราะมีผลต่อ
การกําหนดต้นทุนราคาสิ นค้าทีนําเข้า ซึงกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนธุรกิจการให้เช่าสํานักงานและคลังสิ นค้า บริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาผูเ้ ช่าเดิมไว้ได้ ทําให้มีรายได้จากการให้
เช่าอย่างต่อเนือง
ในสภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวเช่นนีH ถือว่าผลงานทีได้เป็ นทีน่ าพอใจ ยุทธศาสตร์ ทีบริ ษทั ฯ วางไว้ ซึ งได้เริ ม
ดําเนิ นการมาแล้วบางส่ วน คือ การปรับเปลียนโครงสร้างขององค์กร จากการเป็ นผูน้ าํ เข้าและจําหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์ ให้
สามารถเพิมศักยภาพในด้านการผลิตและการพัฒนาสิ นค้าใหม่ของตนเอง พร้อมทัHงศึ กษาช่องทางการร่ วมลงทุน เพือ
ขยายขีดความสามารถในด้านการผลิต ซึ งจะเป็ นพืHนฐานทีจะช่วยให้องค์กรมีความมันคงและเติบโตอย่างต่อเนื องใน
อนาคต
ในส่วนของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ งมีการแข่งขันทีมากขึHน บริ ษทั ฯ ยังคงพยายามทีจะรักษารายได้ส่วนนีH ไว้
ให้ได้ต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านทีได้มอบความไว้วางใจให้กบั คณะบริ หาร และพนักงานของเราในการทีจะดูแลธุรกิจของ
บริ ษ ัท ฯ ให้ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตและมี โ อกาสขยายต่ อ ไปได้ ขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว น ได้แ ก่ ธนาคาร ผู ้ต รวจสอบ
คณะกรรมการ และการสนับสนุนกิ จกรรมทีบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการมาตลอด ภายใต้ศกั ยภาพที มีอยู่ เพือทําประโยชน์
ให้กบั สังคมอย่างต่อเนืองสื บไป
วาระที9 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2559 สิ7นสุด ณ วันที9 31 ธันวาคม 2559
เลขานุการทีประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ทีได้
กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินในการประชุมสามัญประจําปี ทัHงนีHงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิHนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน
(สิ งทีส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2559 จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าทีเพือตรวจนับคะแนนเสี ยงต่อไป
มติทปี9 ระชุม : อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิHนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีH

มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัHงหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,921,469
0
0

100
0
0

วาระที9 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2559
ด้วยผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559 มีผลกําไร ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัHงที 1/2560 ประชุม
เมือวันที 9 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดย
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record date) ในวันที 27 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 28 มีนาคม 2560 โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 16 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ตามเอกสารแนบ
(สิ งทีส่งมาด้วย 8.1)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท
(ห้าบาทถ้วน ) โดยมีกาํ หนดจ่ายในวันที 16 พฤษภาคม 2560 จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
มติทปี9 ระชุม : อนุมตั ิการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีH

มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัHงหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,921,469
0
0

100
0
0

วาระที9 5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการทีต9 ้องออกตามวาระ
เลขานุการทีประชุมรายงานว่าเพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 ซึงกําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี ทุกครัHง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และ
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งนีH อาจได้รับเลือกตัHงใหม่ได้ กรรมการทีต้องออกตามวาระได้แก่
1. นายรัตน์

โอสถานุเคราะห์
2. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย
3. นางสาวจันทรกานต์ ศรี สวัสดิM
ซึงขอสมัครเข้ารับเลือกตัHงให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง รายละเอียดของกรรมการทัHง 3 ท่าน
ได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5 (สิ งทีส่งมาด้วย 8.2) ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยง
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติทปี9 ระชุม : อนุมตั ิแต่งตัHงกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีH
ชือกรรมการ/ตําแหน่ง
1. นายรัตน์

เห็นด้วย
จํานวนหุน้

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ จํานวนหุน้

งดออกเสี ยง

ร้อยละ

จํานวนหุน้

ร้อยละ

โอสถานุเคราะห์

9,921,469

100

0

0

0

0

ปี ตธวัชชัย

9,921,369

100

100

0

0

0

3. นางสาวจันทรกานต์ ศรี สวัสดิM

9,921,369

100

100

0

0

0

กรรมการ
2. ผศ.ดร. พิมพ์พนา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
วาระที9 6 พิจารณาแต่ งตั7งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2560
เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ทีได้
กําหนดให้มีการพิจารณาแต่งตัHงผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตัHง
นายโสภณ
เพิมศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
ในนาม บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ให้ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอืนของ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได้ และ

สมควรอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน รวม 1,430,000.00 บาท (หนึงล้านสีแสนสามหมืนบาทถ้วน)
ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
มติทปี9 ระชุม : อนุมตั ิแต่งตัHงผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนีH

มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัHงหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,921,469
0
0

100
0
0

วาระที9 7 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เพือให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 25 ทีได้ระบุให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมนีH (สิ งทีส่งมาด้วย 8.4)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ น
จํานวนเงินรวม 3,808,500.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนีH
ค่าตอบแทนกรรมการ
จํานวนเงิน 3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงิน 848,924.00 บาท
มติทปี9 ระชุม : การอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมตั ิของที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทัHงหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะถูกตัดคะแนนเสี ยงออกไป โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีH

มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัHงหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,563,208
0
0

100
0
0

หมายเหตุ ผูไ้ ม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนีH 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยศุภรากุล 2. นางอารยา เตชานันท์ และ 3
นายธนา ไชยประสิ ทธิM ซึงถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื องนีH โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมจํานวน 358,261 หุน้

วาระที9 8 พิจารณาเรื9องอืน9 ๆ
ไม่มีมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามในเรื องอืนๆ อีก กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีได้
เสี ยสละเวลาเข้าร่ วมประชุมในครัHงนีH และประธานกรรมการได้กล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.40 น.

.................................................
( ผศ.ดร พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย )
ประธานทีประชุม

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

......................................................
( นางอารยา เตชานันท์ )
รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ

