
WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขท่ี 0107537000190 

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

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 51 
 

เวลาและสถานที ่

                ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 โดยเร่ิมประชุมเวลา 10.14 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เม่ือเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนรวมทั้งส้ิน 42 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้9,951,174 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 55.75  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 32 

 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 ท่าน 

               1. ผศ.ดร พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

               2. นายสลิล  ป่ินขยนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

               3. น.ส.จนัทรกานต ์ ศรีสวสัด์ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

               4. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ ประธานกรรมการบริหาร 

               5. นางอารยา  เตชานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ 

 

กรรมการบริษัททีล่าประชุม จาํนวน 2 ท่าน 

1. นายรัตน ์  โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 

2. นายธนา  ไชยประสิทธ์ิ กรรมการ 

 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  จาํนวน 2 ท่าน 

  1. นายสุระชยั  อศัววเิชียรจินดา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บญัชีและปฏิบติัการ 

                2. นายภูอิช  สวสัดิบุญชยั ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 2 ท่าน 

               นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ นางสาวปัญญาพร ไวทย์างกรู 

ในนามบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 

ผู้ประเมนิการประชุมผู้ถือหุ้น จาํนวน 1 ท่าน 

               นางสาวสิริพร  สงบธรรม ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 



เร่ิมประชุม 

                   ผศ.ดร พิมพพ์นา   ปีตธวชัชยั ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม 

ทุกท่านและไดม้อบหมายให ้นางอารยา  เตชานนัท ์ เลขานุการท่ีประชุม ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ตามท่ีกาํหนดในหนงัสือนดัประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารต่อท่ีประชุม และเพ่ือให้

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีเป็นไปตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

• การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 

• ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ

ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

• ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงและไดแ้จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บมอบอาํนาจ ลงนามในบตัรคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย และเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะ

จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและจะมีการสรุปผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ราบ  

• หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีคาํถามในวาระใด โปรดแจง้ช่ือ และนามสกลุ ก่อนสอบถามดว้ย เพ่ือจะ

บนัทึกในรายงานการประชุม 

 

วาระการประชุมทีก่าํหนดในหนังสือเชิญประชุม มดีงัต่อไปนี ้

 

18วาระที ่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่50 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 

เลขานุการท่ีประชุมแถลงท่ีประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2560 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงคณะกรรมการ

เห็นวา่รายงานการประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 

มตทิีป่ระชุม  :  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50 เม่ือ 27 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นดว้ย 9,951,174 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

  



วาระที ่2  รับทราบผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2560 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น

พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 

นายสมชยั ไชยศุภรากุล ประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความไวว้างใจคณะผูบ้ริหาร

มาโดยตลอดและไดร้ายงานผลการดาํเนินงานปี 2560 ดงัน้ี 

ตามท่ีไดจ้ดัส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบแลว้นั้น จึงขอให้ขอ้มูลในส่วนท่ีจะเป็นสาระสําคญัต่อผูถื้อหุ้น

เพ่ิมเติม 3 เร่ือง ดงัน้ี 

ลาํดบัแรก คือ ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เหมือนเช่น 

บริษทอ่ืนๆ ในประเทศไทย จนกระทัง่ในไตรมาสสุดทา้ย เศรษฐกิจของประเทศก็เร่ิมดีข้ึน ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ น่าจะเป็นผล

โดยตรงมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทสารเคมี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบใหก้บั

โรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกนั ความพยายามเม่ือหลายปีท่ีแลว้ ท่ีไดเ้ปิดสาํนกังานตวัแทนในประเทศเมียนมาร์ ก็เร่ิม

จะเห็นผลจนเป็นท่ีน่าพอใจในปีท่ีผา่นมา คือ ธุรกิจประเภทเคมีภณัฑเ์ก่ียวกบัส่วนผสมของอาหาร  โดยการส่งออกไปยงั

ประเทศเมียนมาร์ 
ลาํดบัท่ีสอง ในเร่ืองของค่าเช่า บริษทัฯ มีท่ีดินและคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีบางนา กม. 18 ซ่ึงใหบ้ริษทั ฟอร์ด 

เช่า แต่เม่ือปีท่ีผา่นมา ไม่ไดต้่ออายสุญัญาเช่า เน่ืองจากทางฟอร์ด มีความตอ้งการท่ีจะสร้างคลงัสินคา้ตามแบบของตวัเอง 

และลกัษณะคลงัสินคา้ของบริษทัฯ ไม่เหมาะสมและไม่คุม้ค่าสาํหรับฟอร์ด จึงไม่มีการต่อสญัญาเช่าในปลายปีท่ีแลว้ 

ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งเจรจากบัลูกคา้รายใหญ่ อยู ่2-3 ราย ซ่ึงเม่ือถึงเวลา บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ใน

การท่ีจะปรับปรุงคลงัสินคา้ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพราะคลงัสินคา้ของบริษทัฯ ไดก่้อสร้างมานาน

แลว้ บริษทัฯ หวงัวา่ประมาณกลางปี อาจจะไดลู้กคา้รายใหม่ ส่วนอาคารสาํนกังานจาํนวน 2 อาคาร มีผูเ้ช่าเตม็พ้ืนท่ี 
ลาํดบัสุดทา้ย ท่ีจะเรียนใหท้ราบ คือ เม่ือประมาณไตรมาสท่ี 3 บริษทัฯ ไดต้รวจพบวา่มีการฉอ้โกงบริษทัฯ 

เกิดข้ึน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหาย เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระบบบญัชีท่ีถูกตอ้ง จึงไดมี้การลงบญัชีหน้ีสูญไวค้รบถว้น และได้

ดาํเนินการแจง้ความ พร้อมจา้งทนายความใหท้าํการดาํเนินคดีจนถึงท่ีสุด และเรียกค่าเสียหายคืน เพ่ือใหเ้ป็นคดีตวัอยา่ง 
ในฐานะฝ่ายบริหาร ขอแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ดงักล่าว 

ในปีน้ีเป็นปีท่ีธุรกิจเคมีภณัฑ ์น่าจะดีข้ึน จากเศรษฐกิจโลกและการส่งออกท่ีดีข้ึน อีกส่วนหน่ึง คือ การขยาย

ธุรกิจของบริษทัฯ ในประเทศเมียนมาร์ น่าจะเป็นตลาดท่ีมีนยัสาํคญัและเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจให้กบัคณะบริหาร และพนกังานของเราในการท่ีจะดูแลธุรกิจของ

บริษทัฯ ใหมี้ความเจริญเติบโตและมีโอกาสขยายต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 เลขานุการท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ท่ีได้

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การอนุมติังบแสดงฐานะการเงินในการประชุมสามญัประจาํปี  ทั้งน้ีงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีหมวดงบการเงิน  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 



คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินประจาํปี 2560 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนนแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป  

 

มตทิีป่ระชุม : อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

   

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นดว้ย 9,951,174 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 
 ดว้ยผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 มีผลกาํไร ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 2  มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 4.50 บาท (ส่ีบาท

หา้สิบสตางค)์ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 โดยกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ตามเอกสารแนบ (ส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 8.1)  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 4.50 บาท  

(ส่ีบาทหา้สิบสตางค)์ โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 
มตทิีป่ระชุม : อนุมติัการจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

              

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นดว้ย 9,951,174 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

เลขานุการท่ีประชุมรายงานวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 ซ่ึงกาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  และ

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งน้ี อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ 



                          1. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ 

                          2. นางอารยา  เตชานนัท ์

                          3. นายสลิล  ป่ินขยนั 

ซ่ึงขอสมคัรเขา้รับเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง รายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

ไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.2)  ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียง

ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

มตทิีป่ระชุม : อนุมติัแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

  

ช่ือกรรมการ/ตาํแหน่ง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จาํนวนหุน้ ร้อยละ จาํนวนหุน้ ร้อยละ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ 9,951,174 100 0 0 0 0 

กรรมการ          

2. นางอารยา  เตชานนัท ์ 9,951,174 100 0 0 0 0 

กรรมการ       

3. นายสลิล  ป่ินขยนั 9,951,074 100 100 0 0 0 

กรรมการอิสระ            

 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติของคณะกรรมการบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ไดมี้มติ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหด้าํรงตาํแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี  1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

                            1.   ผศ.ดร. พิมพพ์นา       ปีตธวชัชยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                            2.   นายสลิล                     ป่ินขยนั       กรรมการตรวจสอบ 

                            3.   นางสาวจนัทร์กานต ์  ศรีสวสัด์ิ      กรรมการตรวจสอบ 

 

มตทิีป่ระชุม :  อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจสอบ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

              

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นดว้ย 9,951,174 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 



วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2561 

 เลขานุการคณะกรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ท่ีได้

กาํหนดใหมี้การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516   

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972   

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521    

นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 

นางสาวสมุนา พนัธ์พงษส์านนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 

 

ในนาม  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้

ให ้ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี รับอนุญาตอ่ืนของ   บริษทั  สาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั  แทนได ้  และ

สมควรอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน รวม 1,570,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) 

ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

 

มตทิีป่ระชุม : อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2561  ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

                        

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นดว้ย 9,951,176 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 

หมายเหต ุขณะดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย มีจาํนวนหุน้เท่ากบั 2 เสียง 

 

วาระที ่8  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 25 ท่ีไดร้ะบุใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.5) 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็น

จาํนวนเงินรวม 3,884,000.00 บาท  (สามลา้นแปดแสนแปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  จาํนวนเงิน    3,000,000.00 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน       884,000.00 บาท 

 



มตทิีป่ระชุม : การอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตอ้งผา่นการอนุมติัของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะถูกตดัคะแนนเสียงออกไป โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

    

มติ จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นดว้ย 9,794,915 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 

หมายเหต ุผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 3 ท่าน คือ  1. นายสมชยั ไชยศุภรากลุ  2. นางอารยา เตชานนัท ์และ 

3. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ  ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ี  โดยถือหุน้ในบริษทัฯ รวมจาํนวน 156,261 หุน้  

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  

 

               ไม่มีมีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ อีก  กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีได้

เสียสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และประธานกรรมการไดก้ล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 

 

 

 

 

     ................................................. 

    (  ผศ.ดร พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั ) 

           ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

    ................................................                                      ...................................................... 

    (  นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ  )                                             (   นางอารยา   เตชานนัท ์ ) 

      ประธานกรรมการบริหาร                                             กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ         
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