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ท่ี  อต009/60 
       วนัท่ี  4  เมษายน  2560 
 
เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
  2.  รายงานประจ าปี 2559 
  3.  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
  5.  แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ 
  6.  นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
  7.  ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 
           8.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม 
   8.1  วาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
   8.2  วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

8.3  วาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 
   8.4  วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  9.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยจะมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ                   
หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง               
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ไดจ้ดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559

โดยส าเนารายงานการประชุมไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี                        
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีท่ีได ้
 จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)             
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  29  ท่ีไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการ

บริษทั ตอ้งจดัใหมี้การอนุมติังบการเงินในการประชุมสามญัประจ าปี  ทั้งน้ีงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และ
ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี
หมวดงบการเงิน  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหรั้บรองงบการเงิน 

ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบ
บญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ดว้ยผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 มีผลก าไร ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 1/2560  ประชุมเม่ือวนัท่ี  9  มีนาคม  2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท (หา้บาทถว้น) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 
28 มีนาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด
ประกอบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ตามเอกสารแนบ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.1)          

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท  (หา้บาทถว้น) โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560                        

 

        วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  และกรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งน้ี อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่   1)   นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์      
                                          2) ผศ.ดรพิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั  3) นางสาวจนัทรกานต ์ ศรีสวสัด์ิ   คณะกรรมการพิจารณา

เสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้ง   1)  นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์    2) ผศ.ดรพิมพพ์นา ปีตธวชัชยั    
3)  นางสาวจนัทรกานต ์  ศรีสวสัด์ิ   ซ่ึงขอสมคัรเขา้รับเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

 
วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ท่ีไดก้ าหนดใหมี้การพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาให้
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.3) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรแตง่ตั้งให ้ นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182   นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชี     
รับอนุญาต   เลขทะเบียน 3516   นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต          
เลขทะเบียน 3972  นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521  
และ นางสาวรสพร   เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   5659   ในนาม  บริษทั   
ส านกังาน    อีวาย   จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ    โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้    ให ้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตอ่ืนของ   บริษทั  ส านกังาน  อีวาย  จ ากดั  แทนได ้ และสมควรอนุมติั
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 1,430,000.00 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสน         
สามหม่ืนบาทถว้น) ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 25  ท่ีไดร้ะบุใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.4) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบเป็นจ านวนเงินรวม 3,848,924.00 บาท  (สามลา้นแปดแสนส่ีหม่ืน 
แปดพนัเกา้ร้อยยีสิ่บส่ีบาทถว้น)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

      ค่าตอบแทนกรรมการ  จ านวนเงิน    3,000,000.00 บาท 
      ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงิน       848,924.00 บาท 
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วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 

 
 
อน่ึง บริษทัฯ ก าหนดให้วนัจันทร์ท่ี 27 มีนาคม  2560 เป็นวนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 50 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารท่ี 28 มีนาคม 2560 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานท่ี
ดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้นายสลิล  ป่ินขยนั กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทัฯ หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี  และยืน่ต่อบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุม 

 
 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
 
 

       ( อารยา  เตชานนัท ์) 
             กรรมการและเลขานุการ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1  

 WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขท่ี 0107537000190 

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

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
 

เวลาและสถานที ่
                ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 โดยเร่ิมประชุมเวลา 10.10 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เม่ือเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนรวมทั้งส้ิน 53 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้12,564,297 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.39  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 32  
 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 4 ท่าน 
               1. นายสิทธ์ิ  ปรุศุด าเกิง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
               2. นายสลิล  ป่ินขยนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               3. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ 
               4. นางอารยา  เตชานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ 
 
กรรมการบริษัททีล่าประชุม จ านวน 4 ท่าน 
               1. นายรัตน ์  โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 
               2. นายธนา  ไชยประสิทธ์ิ กรรมการ 
               3. ผศ.ดร พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               4. น.ส.จนัทรกานต ์ ศรีสวสัด์ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  จ านวน 2 ท่าน 
  1. นายสุระชยั  อศัววเิชียรจินดา ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน บญัชีและปฏิบติัการ 
                2. นายภูอิช  สวสัดิบุญชยั ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
 

เร่ิมประชุม 

                   นายสิทธ์ิ  ปรุศุด าเกิง ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมทุกท่านและได้
มอบหมายให ้นางอารยา  เตชานนัท ์ เลขานุการท่ีประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนดในหนงัสือนดั
ประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและคุณสมัฤทธ์ิชยั ตั้งหะรัฐ ตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั 
หลกัทรัพย ์ แอพเพิล เวลส์ จ ากดั (มหาชน)  ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีเป็นไปตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี 
เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 

 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเท่านั้น 

 ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงและไดแ้จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บมอบ

อ านาจ ลงนามในบตัรคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย และเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและจะมีการสรุปผล
การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ราบ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีค าถามในวาระใด โปรดแจง้ช่ือ และนามสกลุ ก่อน
สอบถามดว้ย เพื่อจะบนัทึกในรายงานการประชุม 
 

วาระการประชุมที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดังต่อไปนี้ 
 
วาระที ่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่49 
            เลขานุการท่ีประชุมแถลงท่ีประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 โดย
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมน้ี  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ) ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุม
ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
               ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
มตทิีป่ระชุม  :  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 เม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
            มติ                                      จ านวนหุน้                                ร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 
                                                                                                         เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย                                         12,438,697                                      99.00 
ไม่เห็นดว้ย                                         125,600                                        1.00 
งดออกเสียง                                                   -                                                    - 
วาระที ่ 2    พจิารณาอนุมตัใิห้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คสัตอม แพค จ ากดั จาก บริษัท รักษ์  มาร์เกต็ติง้ จ ากดั  บริษัท ซอร์
โต้ จ ากดั และ บริษัท ร็อคม่า โฮลดิง้ส์ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักล่าว 
มคีวามสัมพนัธ์เข้าข่ายญาตสินิทกบักรรมการของบริษัทฯ โดยมบีริษัท หลกัทรัพย์  แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นทีป่รึกษา
ทางการเงนิอสิระ (IFA) เพือ่แสดงความคดิเห็นต่อการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัททีเ่กีย่วโยงกนัและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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คุณสมชยั ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์จึงไดว้า่จา้งบริษทั แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระ (ไอเอฟเอ) เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัและเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามท่ีได้
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเม่ือเดือนเมษายน ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่บริษทัฯ ไดใ้ชเ้วลาประมาณ 3 ปีท่ีผา่นมาในการท่ีจะ
ปรับเปล่ียนองคก์ร ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนจ าหน่าย คือ เป็นบริษทัเทรดด้ิง ไดด้ าเนินกิจการมาเป็นปีท่ี 50 ซ่ึงก็เป็นธุรกิจท่ีดีมีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ในระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมานั้น ธุรกิจเทรดด้ิง มีผลตอบแทนประมาณ 1.50 บาทต่อหุน้ เพ่ิมข้ึนเป็น 5 บาทต่อหุน้ แต่ถา้
มองไปในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ค่อนขา้งน่าเป็นห่วง เพราะธุรกิจเทรดด้ิงวนัน้ี ไม่อาจอยูต่่อไปไดเ้พราะสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึงสภาวะการแข่งขนั อนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกอยู ่ 2 ทาง คือ ด าเนินกิจการ
เช่นเดิม แตใ่นเชิงธุรกิจ หากไม่เติบโตก็คือการถดถอยซ่ึงก็คงรับไม่ได ้ เพราะเน่ืองจากหนา้ท่ีฝ่ายบริหารตอ้งรับผิดชอบ เราตอ้งการให้
เกิดความแตกต่างจากท่ีท าอยู ่  ถา้ไม่ท าผลก็จะไม่ต่างกนั การด าเนินการคร้ังน้ีเป็นความตั้งใจและก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ จากเม่ือ 3 ปีท่ี
แลว้เราไดต้ดัสินใจเขา้ซ้ือบริษทั อิมพีเรียล เคมีคอลส์ จ ากดั โรงงานน้ีปัจจุบนัด าเนินการผลิตเคมีภณัฑ ์ เราไดป้รับปรุงใหดี้ข้ึน ดว้ย
ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือเพ่ิมยอดสินคา้ส่งออก บริษทัเทรดด้ิง ตอ้งมีการปรับตวั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวก็ยนืยนัวา่ส่ิงท่ีท ามาไดผ้ลเป็นท่ี
น่าพอใจ โดยส่ิงท่ีตอ้งการท า 2 ล าดบัแรก คือ ตอ้งการท่ีจะรับประกนัวา่บริษทัฯ สามารถเติบโตโดยท่ีไม่อาศยัธุรกิจเทรดด้ิง เท่านั้น จึง
ตอ้งซ้ือโรงงาน ล าดบัต่อมา คือ ถา้อยากใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบมากข้ึน จ าเป็นตอ้งมีการขยายธุรกิจ จะไม่สามารถอาศยัธุรกิจเทรดด้ิง 
เพียงอยา่งเดียว 

ในธุรกิจบรรจุภณัฑน้ี์  เป็นบริษทัท่ีไวท้ก์รุ๊ป เคยท ามาก่อนเม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแลว้ บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั เป็นบริษทัร่วม

ทุนระหวา่งไวท้ก์รุ๊ป กบับริษทัท่ีประเทศออสเตรเลีย คือ แอมคอร์ ผลประกอบการขาดทุนอยา่งมากเกิดหน้ีเสียกวา่ 50 ลา้นบาท ทาง

แกปั้ญหา คือ ตอ้งเลิกการร่วมลงทุน เพราะมีพนกังานต่างชาติ 7 คน คิดเป็นคร่ึงหน่ึงของค่าใชจ่้าย แต่ในท่ีสุดทาง แอมคอร์ ขอถอนตวั

ก่อน ในขณะนั้นทางคณะกรรมการบริษทั มีมติไม่เห็นดว้ยในการเขา้ซ้ือกิจการเอง ทาง แอมคอร์ จึงไดเ้สนอขายใหบุ้ตรชายรับส่วนน้ี

ไป สุดทา้ยไดต้ดัสินใจซ้ือหุน้ในส่วนของ แอมคอร์ 

ท่ีส าคญั คือ เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดส านกังานตวัแทนในประเทศพม่า เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลย ีบริษทัฯ 

สามารถท่ีจะยา้ยเคร่ืองจกัรเก่าไปประเทศพม่า ไดใ้นอนาคต สุดทา้ยในเร่ืองความเหมาะสมของราคาท่ีซ้ือ ขอมอบหมายใหคุ้ณสมัฤทธ์ิ

ชยั  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดอ้ธิบายต่อไป 

 

คุณสมัฤทธ์ิชยั  ตั้งหะรัฐ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟเอ) ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ คือ 

 เป็นการลงทุนในธุรกิจท่ีบริษทัมีประสบการณ์ในการด าเนินการและเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเปิดตลาดดว้ยบริษทัเอง 
 เพ่ิมขนาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 
 เป็นการลงทุนเพ่ือการขยายฐานธุรกิจออกไปในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อกระจายความเส่ียง และสร้างรากฐานของ

บริษทัใหม้ัน่คงข้ึน  
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ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ คือ 

 บริษทัมีขอ้มูลฐานลูกคา้ในธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพียงเลก็นอ้ย 
 ใชเ้งินลงทุนจ านวน 192.00 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินจ านวนมาก  

 

ขอ้ดีของการไม่เขา้ท ารายการ คือ  

 ไม่มีภาระหน้ีสินและดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน 
 สามารถน าเงินทุนหมุนเวยีนไปใชด้ าเนินธุรกิจ  
 ลดความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

 

ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ คือ 

 สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายได ้และอตัราผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 
 สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมช่องทางการท าธุรกิจใหม่ และการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ  

 
ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุน้ของกิจการตามการประเมินราคาดว้ยวธีิต่างๆ 

 วธีิการประเมนิราคาหุ้น ราคาประเมนิ มูลค่ากจิการสัดส่วน ความเหมาะสมของ 

(ล้านบาท) ร้อยละ 99.96 (ล้านบาท) วธีิการประเมนิ 
1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 184.54 184.47 ไม่เหมาะสม 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 236.32 236.23 เหมาะสม 

3. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด NA NA ไม่เหมาะสม 

4. วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 215.13-227.68 215.04-227.59 ไม่เหมาะสม 

5. วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ 116.97-129.48 116.92-129.43 ไม่เหมาะสม 

6. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 284.96 284.85 เหมาะสม 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของรายการ โดยค านวณมูลค่ายติุธรรมของบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั ซ่ึง

คิดตามสดัส่วนท่ีบริษทัจะเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ไดมู้ลค่าเหมาะสมของรายการ คิดเป็นมูลค่าลงทุน 236.23 - 244.06 บาท ซ่ึงสูงกวา่
ราคาในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีท่ี 192.00 ลา้นบาท หรือเทียบเท่ากบั 23.30 – 24.07 บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาในการเขา้ท ารายการท่ี 
18.94 บาทต่อหุน้ 

 
ดงันั้นจึงมีความเห็นวา่ ราคามีความเหมาะสม ส่วนเง่ือนไขของการเขา้ท ารายการ คือ หากท่ีประชุมมีมติอนุมติัทางบริษทัฯ จะ

เขา้ไปท าสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ ภายในเดือนธนัวาคม และจะมีการโอนสิทธิในช่วงเดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการและราคาท่ีประเมินตามท่ีไดแ้จง้ในเอกสาร โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผู ้
ถือหุน้ควรมีมติอนุมติัในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี 
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มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ หากซ้ือกิจการ คสัตอม แพค เขา้มาประมาณเดือนมกราคม จะรับรู้รายไดใ้นรอบปีหนา้ มีความคาดหวงัวา่จะ
ไดรั้บผลตอบแทนประมาณเท่าใด และจะท าใหธุ้รกิจหลกัของบริษทัฯ โดยรวมเป็นอยา่งไร เน่ืองจากธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ จะข้ึนอยูก่บั
สภาวะเศรษฐกิจและหลายบริษทัด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนัน้ี ไม่มีการเติบโต ซ่ึงบางบริษทัก็มีผลประกอบการขาดทุน ธุรกิจน้ีมี
ความเส่ียงสูงมาก ประกอบกบัก าไรขั้นตน้ค่อนขา้งต ่า และมีความกงัวลในเร่ืองการลงทุนเพ่ิม การเปล่ียนเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูจ่  านวนมาก 

-    กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง้วา่ ปัจจุบนัมีก าไรประมาณปีละ 10 ลา้นบาท เม่ือไวท้ก์รุ๊ปเขา้ไป จะสามารถสร้างธุรกิจใหเ้ติบโต
มากกวา่น้ีไดอ้ยา่งแน่นอน ดว้ยช่ือเสียงและทรัพยากรท่ีมีมากกวา่ โดยส่ิงท่ีจะท าคือ การเพ่ิมฐานลูกคา้ จากเดิมธุรกิจจ าหน่าย
น ้ ามนัเคร่ือง ก็อาจขายกระป๋องน ้ ามนัเคร่ืองเพ่ิมได ้ และส่วนท่ีเป็นตวัต่อยอด คือ ประเทศพม่า บริษทัฯ สามารถโอนยา้ย
เคร่ืองจกัรท่ีความเร็วต ่าไปประเทศพม่าเพ่ือเปิดช่องทางการลงทุน แต่ธุรกิจน้ีไม่ลงทุนเพ่ือรอลูกคา้ แต่จะตอ้งมีลูกคา้ก่อนจึง
จะลงทุน ส่วนเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงิน เราคา้ขายเป็นเงินบาทอยูแ่ลว้ สรุป คือ อตัราผลตอบแทนท่ีจะไดสู้งกวา่ฝากเงินไว้
ในธนาคาร 
 

มีตวัแทนของผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ราคาท่ีซ้ือขาย บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั เม่ือก่อนกบัปัจจุบนัท าไมต่างกนัมาก 
-    กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง้วา่ ในอดีตนั้นทางบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั ขาดทุนไม่มีก าไรเหมือนปัจจุบนั ราคายอ่มตอ้งต่างกนั 

ในเวลานั้น ถา้ไวท้ก์รุ๊ป ไม่ขายออกไปก็เป็นภาระทางการเงิน เพ่ือตดัปัญหาในการท่ีจะไปรับภาระหน้ี ทั้งยงัไม่มีใครสนใจ
ซ้ือกิจการ 
 

คุณสมัฤทธ์ิชยั  ตั้งหะรัฐ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมในเร่ืองวธีิการค านวณราคา โดยจากท่ีไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ ณ 
โรงงานคสัตอม แพค พบวา่แม่พิมพ ์ (Mould) ไม่ไดใ้ชจ้  านวนมาก ซ่ึงน ามาค านวณราคาทางตลาดไม่ได ้ จึงหกัมูลค่าแม่พิมพท่ี์ไม่ไดใ้ช้
งานออกไป ท าใหว้ธีิท่ี 2 วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ลดลงจากท่ีประเมินไวเ้ดิม 280 ลา้นบาท ส่วนประมาณการทางการเงินท่ี คสั
ตอม แพค จดัท าไว ้5 ปี จะมีก าไร ประมาณ 10 ลา้นกวา่บาท ซ่ึงใกลเ้คียงตามประมาณการท่ีออกมา  
 
มีผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ คนขายไดก้ าไรประมาณเท่าใด เพราะจากเดิมราคาหุน้ละ 2 บาท เพ่ิมข้ึนเป็นหุน้ละ 18.94 บาท 

-    กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ เท่าท่ีทราบไดมี้การลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ประมาณ 50-60 ลา้นบาท บริษทัมีหน้ีคาดวา่หกัลา้งไป
ประมาณ 30 ลา้นบาท ในส่วนเคร่ืองจกัรมีทั้งเก่าและใหม่ โดยเคร่ืองจกัรทั้งหมดมี 526 รายการ เคร่ืองจกัรท่ีมีอายกุารใชง้าน
ตามเอกสารแนบ 4 มีการแบ่งแยกชดัเจน เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองมีการบ ารุงรักษาอยา่งดี จะต่างกนัอยูท่ี่ความเร็วของการผลิต 
ฉะนั้นถา้ดูแลอยา่งดีอายกุารใชง้านก็จะนาน เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไดมี้การหกัค่าเส่ือมอยูแ่ลว้  

 
มีผูถื้อหุน้ สอบถามถึงความเส่ียงในธุรกิจน้ี เน่ืองจากแม่พิมพ ์ท าข้ึนมาเพ่ือลูกคา้เฉพาะรายท่ีสนใจท าผลิตภณัฑ ์แพคเกจจ้ิง เพราะวา่การ
ท าแม่พิมพค์่อนขา้งยาก และตน้ทุนสูง ประกอบกบัมีความเส่ียงในเร่ืองของการปรับราคาวตัถุดิบดว้ย 

-   กรรมการผูจ้ดัการ ไดอ้ธิบายวา่ โครงสร้างตน้ทุนหลกัของธุรกิจน้ี ประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียง 3 อยา่ง ไดแ้ก่ 
1. ราคาเมด็พลาสติก ซ่ึงเป็นราคาท่ีควบคุมไม่ได ้ราคาน้ีข้ึนอยูก่บัราคาน ้ ามนัดิบ 
2. ค่าพลงังาน ซ่ึงก็ควบคุมไม่ได ้เพราะใชไ้ฟฟ้าเป็นหลกัในการผลิต มีค่าพลงังาน เอฟทีปรับข้ึน-ลงตลอด ตอ้งใชไ้ฟฟ้า

จ านวนมากและใชต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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3. ค่าขนส่งสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บมาก ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี อ าเภอหินกอง ถา้ราคาน ้ ามนั

เปล่ียน ราคาไฟฟ้าก็เปล่ียน ผลคือ ตอ้งข้ึนราคาลูกคา้ มีเหตผุลเดียวท่ีมีผลกระทบต่อก าไร ฉะนั้นหากผูบ้ริหาร สามารถข้ึนราคาไดต้รง
เวลากบัปัจจยัทั้งสามดงักล่าว ก็ไม่ไดรั้บผลกระทบ ในปัจจุบนั         คสัตอม แพค ไม่ไดท้ าแม่พิมพล่์วงหนา้ โดยจะท าตามเทคโนโลยท่ีี
ลูกคา้มีค าสัง่ซ้ือ ท าตามแบบท่ีลูกคา้ก าหนดสเปคมาให ้ส่วนเร่ืองคา่เช่าในทางบญัชี ไวท้ก์รุ๊ป ยงัคงรายไดใ้นส่วนน้ีเช่นเดิม 

 
เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียออกจากท่ีประชุม เพ่ือใหอิ้สระแก่ผูถื้อหุน้ในการออก

เสียงลงมติ 
  
มติที่ประชุม : ไม่อนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั คสัตอม แพค  จ ากดั จาก บริษทั รักษ ์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั  บริษทั ซอร์โต ้จ ากดั  
และ บริษทั ร็อคม่า โฮลด้ิงส์ จ ากดั  เน่ืองจากคะแนนเสียงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมดว้ยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

  มติ จ านวนหุน้ ร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                            6,251,319                                       51.10 
 ไม่เห็นดว้ย   5,016,718                                       41.01 
 งดออกเสียง    964,500                                         7.89 

หมายเหตุ  :   -    ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 3 ท่าน คือ  1. นายสมชยั ไชยศุภรากุล  2. นายรักวทิย ์ไชยศุภรากลุ และ 3. นางอารยา เต
ชานนัท ์ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ี  โดยถือหุน้ในบริษทัฯ รวมจ านวน 336,261 หุน้ ท าใหจ้ านวนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเท่ากบั 12,232,537 เสียง 

-     มีผูถื้อหุน้ 2 ราย เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 4,501 หุน้ 
 
 

วาระที ่3    เร่ืองอืน่ๆ 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ ทางผูบ้ริหารมีแผนส ารองในการลงทุนอ่ืนหรือไม่  
- กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ ขณะน้ียงัไม่มี ส่วนเร่ืองการลงทุนในประเทศพม่า ทางผูบ้ริหารประเมินวา่เป็นธุรกิจท่ีตอ้ง

ลงทุน และใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 
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ไม่มีมีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ อีก กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลาเขา้ร่วมประชุมใน
คร้ังน้ี และประธานกรรมการไดก้ล่าวปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
 
 
 
     .......................................... 
     ( นายสิทธ์ิ  ปรุศุด าเกิง ) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
    ..........................................                                              .............................................. 
    (  นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ  )                                             (   นางอารยา   เตชานันท ์ ) 
           กรรมการผูจ้ดัการ                                                รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ         
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 
ข้อบังคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
     หมวดที ่3 คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 14   กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเสียงหน่ึงต่อหุน้หน่ึงท่ีตนถือ 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ      

คราวละหลายคน หรือดว้ยวธีิการอ่ืนใดก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ         
แต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมีตาม (1) ทั้งหมด  จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด        
มากนอ้ยไม่ได ้

(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั       
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

       
ขอ้ 15  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้ 

จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3   โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งน้ี  อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 
       ขอ้ 25  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหรั้บเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทัฯ 

 
หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

        
                      ขอ้ 26  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน  นอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียก การประชุมวสิามญั 
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       ขอ้ 27  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
       ขอ้ 28  ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน    
ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  
ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1  เดือน  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 29  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (บญัชีก าไรขาดทุน)  
(3) อนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

 
      ขอ้ 30  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ 

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ      
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 
      ขอ้ 31  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้ การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและยื่นหนงัสือมอบฉันทะ
ต่อประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  โดยท าตามแบบท่ี   
นายทะเบียนก าหนด หนงัสือมอบฉนัทะอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีผูม้อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง  
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและท่ีประชุมลงมติ ให้ลงคะแนนลบั ก็ให้
ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุมก าหนด 
 
 
 



-15- 

 
 
        ขอ้ 32  ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  
ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั ผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 33  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่ 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่    
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 
     ขอ้ 34  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ว่าดว้ยการประชุม     
ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียน
ล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
     เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 
    ขอ้ 35  เวน้แต่ขอ้บงัคบัน้ีจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น  ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ      

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 
  

 
-------------------------------------------------- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 
หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
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หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม  
การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
เอกสารแนบ 4 

 
 
 
 
 

 
 
 

 กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการเป็นผูอ้อก 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
- กรณีช่ือ-ช่ือสกลุ ไม่ตรงตามทะเบียนหุน้ โปรดแสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดว้ย 
 

 กรณมีอบฉันทะ  เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
- หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะครบถว้น 
- ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   
 

 เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ใหถ่้ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการเป็นผูอ้อก 

ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว ให้ถ่ายใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง  

ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ถ่ายส าเนาหนังสือรับรองของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ท่ีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน  

พร้อมรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ  และถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือบัตรท่ีทางราชการเป็นผูอ้อก  ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
กรรมการดงักล่าว 

- หากเป็นเอกสารท่ีจดัท าในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
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การออกเสียงลงคะแนน 
 
 การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น  

ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี    

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้ าเนินการ            

ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น  โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

 
 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว ้       

ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
 การลงทะเบียน 

- เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียน   ก่อนเร่ิมการประชุม  1  ชัว่โมง หรือตั้งแต ่
เวลา  9.00 น.  เป็นตน้ไป 

 
         

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน *** 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงใน 3 แบบ ตามท่ีแนบ 
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                   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.                   
                                                                                           

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ................................     

 
ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาติ................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................ถนน............................................................ต าบล / แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจ านวนรวมทั้งส้ิน.......................................หุน้   
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................ถนน..................................................................ต  าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต
...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

2).............................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................ถนน..................................................................ต  าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต
...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          นายสลิล  ป่ินขยนั           อาย ุ   48    ปี 
ท่ีอยู ่ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป    75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมใหญ่สามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50  ของบริษทัไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษายน  2560   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  
บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพึง
เล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น    ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
       ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 
หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ติดอากรแสตมป์ 
20   บาท 

    20    บาท 

 

 
แสตมป์ 

 20    บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                         
 

เขียนท่ี............................................... 
วนัท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ........................     

 (1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ.................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................หรือ 

2)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          นายสลิล  ป่ินขยนั           อาย ุ   48    ปี 
ท่ีอยู ่ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป    75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมใหญ่สามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50  ของบริษทัไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษายน  2560   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  
บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพึง
เล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
 

วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่2.  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
 

  

ติดอากรแสตมป์ 
20   บาท 

    20    บาท 

 

 
แสตมป์ 

 20    บาท 
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 วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2559 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4.  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     

 วาระที ่5.  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

  O เห็นดว้ย    O  ไม่เห็นดว้ย  O  งดออกเสียง 
            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ดงันี ้

1. นายรัตน์  โอสถานุเคราะห์ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

2. ผศ.ดร.พมิพ์พนา  ปีตธวชัชัย 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

          3.     นางสาวจนัทรกานต์  ศรีสวสัดิ์ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

 
 วาระที ่6.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่7.  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระที ่8.  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 
       ลงช่ือ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..........................................................)     
           

ลงช่ือ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..........................................................)     

       
หมายเหตุ 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น  

  ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 50  ในวนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษายน  2560 
เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง.............................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง.............................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง.............................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง.............................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง.............................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.                          
 

เขียนท่ี............................................................ 
วนัท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ.....................................     

 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................สญัชาติ........................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง..............................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์............................................ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียงดงัน้ี 

 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

1)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................หรือ 

2)................................................................................................อาย.ุ......................ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/
เขต.........................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................หรือ 
หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          นายสลิล  ป่ินขยนั           อาย ุ   48    ปี 
ท่ีอยู ่ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป    75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมใหญ่สามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50  ของบริษทัไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษายน  2560   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  
บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพึง
เล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
     มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
     มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

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

(4)       ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

ติดอากรแสตมป์ 

20   บาท 

    20    บาท 

 

 
แสตมป์ 

 20    บาท 
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วาระที ่2.  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    

 วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
   

 วาระที ่4.  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     

 วาระที ่5.  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

  O เห็นดว้ย    O  ไม่เห็นดว้ย  O  งดออกเสียง 
            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ดงันี ้

1. นายรัตน์  โอสถานุเคราะห์ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

2. ผศ.ดร.พมิพ์พนา  ปีตธวชัชัย 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

          3.       นางสาวจนัทรกานต์  ศรีสวสัดิ์ 
        O เห็นดว้ย...........เสียง   O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง   O งดออกเสียง………..เสียง 

 
 วาระที ่6.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระที ่7.  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่8.  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    
   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

  (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ 
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..........................................................) 
 
              

ลงช่ือ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..........................................................)     

       
ลงช่ือ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

               (..........................................................)     
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หมายเหตุ 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งให ้            
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.   ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน                       
         ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ    
          แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 50  ในวนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษายน  2560    
เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี  75  ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42    แขวงพระโขนง   
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ............เสียง      ไม่เห็นดว้ย..............เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
 
วาระท่ี............................. เร่ือง................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

วาระท่ี............................. เร่ือง................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

วาระท่ี............................. เร่ือง................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

วาระท่ี............................. เร่ือง................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย ............เสียง      ไม่เห็นดว้ย..............เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  6 
นิยามกรรมการอสิระของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-31- 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
  
 

 
 

 
 
 บริษทัฯ  ไดก้ าหนดคุณสมบติัของ   “กรรมการอสิระ” เท่าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงัน้ี 

 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ มีดงัน้ี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม          
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ 
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้ 
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ 
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใน
กรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(ซ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  7 
ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
เอกสารแนบ 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ  นายสลิล   ป่ินขยนั 
 
อายุ   48 ปี 
 
ประสบการณ์การท างาน     

2552 - ปัจจุบนั    : กรรมการอิสระ  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบนั    : กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั ไทยสร้างสรรค ์จ ากดั 
2545 - ปัจจุบนั   : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั เซา้ทอ๊ี์สทเ์อเซีย เทคโนโลย ีจ ากดั 
2543 - ปัจจุบนั    : กรรมการ   บริษทั ไดนามิค เอน็ยเินียร่ิง 

คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
                     
ทีอ่ยู่      บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)    75 ซอยรูเบีย  ถนนสุขมุวทิ 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  
 ไม่มีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคู่สญัญา 

 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแขง่ขนักบักิจการของบริษทั หรือกิจการท่ีมีธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

 
 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  50  คือ วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระการประชุม 
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เอกสารประกอบ 8.1  
 
 
 
 

 
 

 

 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
บริษทัฯ ยงัไม่ไดก้ าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้    
ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 ข้อมูลการเปรียบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 
รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล : 

     
 

 ปี  2559 ปี  2558 
1. ก าไรสุทธิ 180,872,792   บาท 174,669,474   บาท 
2. จ านวนหุน้ 17,850,000   หุน้ 17,850,000   หุน้ 
3. เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ     5.00 บาท : หุ้น     5.00 บาท : หุ้น 
4. รวมเงินปันผลจ่ายเป็นเงินทั้งส้ิน 89,250,000  บาท 89,250,000  บาท 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ ร้อยละ 49.34 ร้อยละ 51.10 
   

                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
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เอกสารประกอบ 8.2 (1)  
 

 
 
 
 
 
ช่ือ  :  นายรัตน์   โอสถานุเคราะห์   อายุ       :   61  ปี                       สัญชาต ิ        :      ไทย 
 
การศึกษา      :          ปริญญาโท  สาขาการบญัชี   
       Southern Illinois University  สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   : ยงัไม่เขา้รับการอบรม 

 

ประสบการณ์การท างาน     
2556 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั ดอยสวสัดีฮิลล ์จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั สยามกลาสอยธุยา จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั    : กรรมการ  บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั    : ประธานกรรมการบริหาร  บริษทัโอสถสภา จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั โอสถานุเคราะห์ โฮลด้ิง จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั   : กรรมการ   บริษทั โอสถสภา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั         : กรรมการ  บริษทั โอสถสภา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั โอสถสภา โฮลด้ิง จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั วอลลก์รีน จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั ลอ้มสวสัด์ิ จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั   : กรรมการ  บริษทั ฟิวเจอร์มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชัน่กรุ๊ป 
 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  :     กรรมการ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั แลว้ 
 
การถือหุ้นในบริษัท    :     ไม่มี 

 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    :   9     ปี  
 

การเข้าประชุม      :  คณะกรรมการบริษทั     4/5 
 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
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หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   :   กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงัไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั
พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ  โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา   

 

ความเห็นคณะกรรมการ   : นายรัตน์  โอสถานุเคราะห์  มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็น 

      กรรมการของบริษทั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  2 แห่ง  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  9 แห่ง 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   :  ไม่มี     

 
ส่วนได้เสียในลกัษณะต่างๆ กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง   
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา         :  ไม่มี  
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เอกสารประกอบ 8.2 (2)   
 
 

 
 
 
ช่ือ  :  ผศ. ดร.  พมิพ์พนา ปีตธวชัชัย      อายุ :    53 ปี  สัญชาต ิ     :      ไทย 
 
การศึกษา     :          ปริญญาเอก การบญัชี  
      Boston University สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   : Directors  Certification Program (DCP) (ปี 2546) 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์การท างาน     

2543 - ปัจจุบนั       : กรรมการอิสระ                                       
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป 

2548 - ปัจจุบนั    : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาการบญัชี  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2552 - 2556    : หวัหนา้ภาควชิาการบญัชี   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547 - 2554        : กรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี  สภาวชิาชีพบญัชี 
 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง   :     กรรมการอสิระ  
ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 

นิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษัทก าหนดขึน้ : เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต 
                                                                                              (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 
การถือหุ้นในบริษัท    :     ไม่มี   
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    :     16     ปี  
 

 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
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การเข้าประชุม    :  คณะกรรมการบริษทั     5/5 
      คณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   :   กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงัไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั
พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ  โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา   

 

ความเห็นคณะกรรมการ   : ผศ. ดร. พมิพ์พนา ปีตธวชัชัย มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็น 

      กรรมการอิสระของบริษทั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่  :  ไม่มี 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   :  ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    :   ไม่มี     

 
ส่วนได้เสียในลกัษณะต่างๆ กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง   
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา         :   ไม่มี  
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เอกสารประกอบ 8.2 (3)   
 
 

 
 
 
ช่ือ  :  นางสาวจนัทรกานต์  ศรีสวสัดิ์      อายุ  :    48  ปี  สัญชาต ิ     :      ไทย 
 
การศึกษา     :          ปริญญาโท    สาขาบริหารธุรกิจ  
      University of  New Hampshire  สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   : Director Accreditation  Program (DAP) (ปี 2553) 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์การท างาน     

2549  -  ปัจจุบนั       : กรรมการอิสระ                 
       : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป 

 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง   :     กรรมการอสิระ 

ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 

นิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษัทก าหนดขึน้ : เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต 
                                                                                              (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 
การถือหุ้นในบริษัท    :     ไม่มี   
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    :     11  ปี  
 
การเข้าประชุม    :  คณะกรรมการบริษทั     5/5 

คณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
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หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   :   กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงัไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนั
พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ  โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา   

 

ความเห็นคณะกรรมการ   : นางสาวจนัทรกานต์  ศรีสวสัดิ์ มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็น 

      กรรมการอิสระของบริษทั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่  :   ไม่มี 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   :    ไม่มี 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   :   ไม่มี     

 
ส่วนได้เสียในลกัษณะต่างๆ กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง   
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา         :   ไม่มี  
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เอกสารประกอบ 8.3 
 
 
 
 
 
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัท    ได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นสามญั
พจิารณาอนุมตัใิห้แต่งตั้ง 

1.  นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3182 
2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3516 
3.  นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3972 
4.  นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4521 
5.  นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5659 
ในนาม บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั    ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการ     ก ากบัหลกัทรัพย์

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

 ผูส้อบบญัชี ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั   :  ปีท่ี 8 
 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัยอ่ย  :  ปีท่ี 8 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัท 
ปี 2559 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  49  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ไดอ้นุมติัค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี  2559  ดงัน้ี 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจ านวนเงิน  1,020,000.- บาท 
บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจ านวนเงิน     300,000.- บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,320,000.- บาท 
ปี 2560 

คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมติัค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี  2560  ดงัน้ี 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจ านวนเงิน  1,120,000.- บาท 
บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี    เป็นจ านวนเงิน     310,000.- บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,430,000.- บาท 
ส าหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอ่ืน จากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 
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 ปัจจุบนั บริษทัฯ  ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย  
ไดผ้า่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม การ
ก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ปี  2559 
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  

 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการ 100,000.- บาทต่อคร้ัง 

 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อคร้ัง  

 ในปี  2559  คณะกรรมการมีการประชุมจ านวน 5 คร้ัง 

 ค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการจ านวน 9  ท่าน เป็นจ านวนเงิน  2,250,000.-  บาท 
(ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  49  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท) 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  : 

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยมีการประชุมร่วมกบัคณะผูต้รวจบญัชีอิสระ 4 คร้ัง 

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นจ านวนเงิน  798,876.- บาท 
(ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 808,500.- 
บาท  ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2559 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

ปี  2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ  : 

 เห็นควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในจ านวนเงินคงเดิม คือ ไม่เกิน 3,000,000.- บาท โดยคงค่าเบ้ียประชุมส าหรับ 
ประธานกรรมการท่ี 100,000.- บาทต่อคร้ัง และค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อคร้ัง 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  :  

 ในปี 2560 เห็นควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 848,924.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2560 
ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561  

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
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