WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั ไว้ ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000190

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยเริ่ มประชุมเวลา 10.14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรู เบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เมื่อเริ่ มการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 9,951,174 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 55.75 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 32
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน
1. ผศ.ดร พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
2. นายสลิล
ปิ่ นขยัน
3. น.ส.จันทรกานต์
ศรี สวัสดิ์
4. นายสมชัย
ไชยศุภรากุล
5. นางอารยา
เตชานันท์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ

กรรมการบริษัททีล่ าประชุม จํานวน 2 ท่าน
1. นายรัตน์
โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
2. นายธนา
ไชยประสิ ทธิ์
กรรมการ
ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
1. นายสุระชัย
อัศววิเชียรจินดา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บัญชีและปฏิบตั ิการ
2. นายภูอิช
สวัสดิบุญชัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ นางสาวปั ญญาพร ไวท์ยางกูร
ในนามบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผู้ประเมินการประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 1 ท่าน
นางสาวสิ ริพร สงบธรรม ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

เริ่มประชุม

ผศ.ดร พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุม
ทุกท่านและได้มอบหมายให้ นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อนัดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุม และเพื่อให้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้เป็ นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้
•
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
•
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุ
•
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
•
ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ
•
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงและได้แจกให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบอํานาจ ลงนามในบัตรคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะ
จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงและจะมีการสรุ ปผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้ทราบ
•
หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีคาํ ถามในวาระใด โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนสอบถามด้วย เพื่อจะ
บันทึกในรายงานการประชุม
วาระการประชุมทีก่ าํ หนดในหนังสือเชิญประชุม มีดงั ต่ อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 50 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560
เลขานุการที่ประชุมแถลงที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560 โดยได้จดั ส่งสําเนารายงานให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 เมื่อ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
18

มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,951,174
0
0

100
0
0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
พร้ อ มกับ หนัง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ นี้ (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 2) คณะกรรมการมี ค วามเห็ น เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2560
นายสมชัย ไชยศุภรากุล ประธานกรรมการบริ หาร ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ให้ความไว้วางใจคณะผูบ้ ริ หาร
มาโดยตลอดและได้รายงานผลการดําเนินงานปี 2560 ดังนี้
ตามที่ ได้จดั ส่ งเอกสารให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ทราบแล้วนั้น จึ งขอให้ขอ้ มูลในส่ วนที่ จะเป็ นสาระสําคัญต่อผูถ้ ื อหุ ้น
เพิ่มเติม 3 เรื่ อง ดังนี้
ลําดับแรก คือ ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เหมือนเช่น
บริ ษทอื่นๆ ในประเทศไทย จนกระทัง่ ในไตรมาสสุดท้าย เศรษฐกิจของประเทศก็เริ่ มดีข้ ึน ซึ่งแท้จริ งแล้ว น่าจะเป็ นผล
โดยตรงมาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจประเภทสารเคมี ซึ่งเป็ นวัตถุดิบให้กบั
โรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ความพยายามเมื่อหลายปี ที่แล้ว ที่ได้เปิ ดสํานักงานตัวแทนในประเทศเมียนมาร์ ก็เริ่ ม
จะเห็นผลจนเป็ นที่น่าพอใจในปี ที่ผา่ นมา คือ ธุรกิจประเภทเคมีภณั ฑ์เกี่ยวกับส่วนผสมของอาหาร โดยการส่งออกไปยัง
ประเทศเมียนมาร์
ลําดับที่สอง ในเรื่ องของค่าเช่า บริ ษทั ฯ มีที่ดินและคลังสิ นค้าขนาดใหญ่ที่บางนา กม. 18 ซึ่งให้บริ ษทั ฟอร์ด
เช่า แต่เมื่อปี ที่ผา่ นมา ไม่ได้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เนื่องจากทางฟอร์ด มีความต้องการที่จะสร้างคลังสิ นค้าตามแบบของตัวเอง
และลักษณะคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ไม่เหมาะสมและไม่คุม้ ค่าสําหรับฟอร์ด จึงไม่มีการต่อสัญญาเช่าในปลายปี ที่แล้ว
ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ อยู่ 2-3 ราย ซึ่งเมื่อถึงเวลา บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ใน
การที่จะปรับปรุ งคลังสิ นค้า เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ลูกค้าต้องการ เพราะคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้ก่อสร้างมานาน
แล้ว บริ ษทั ฯ หวังว่าประมาณกลางปี อาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ ส่วนอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร มีผเู ้ ช่าเต็มพื้นที่
ลําดับสุดท้าย ที่จะเรี ยนให้ทราบ คือ เมื่อประมาณไตรมาสที่ 3 บริ ษทั ฯ ได้ตรวจพบว่ามีการฉ้อโกงบริ ษทั ฯ
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหาย เพื่อให้เป็ นไปตามระบบบัญชีที่ถกู ต้อง จึงได้มีการลงบัญชีหนี้สูญไว้ครบถ้วน และได้
ดําเนินการแจ้งความ พร้อมจ้างทนายความให้ทาํ การดําเนินคดีจนถึงที่สุด และเรี ยกค่าเสี ยหายคืน เพื่อให้เป็ นคดีตวั อย่าง
ในฐานะฝ่ ายบริ หาร ขอแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสี ยใจในเหตุการณ์ดงั กล่าว
ในปี นี้เป็ นปี ที่ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ น่าจะดีข้ ึน จากเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีข้ นึ อีกส่วนหนึ่ง คือ การขยาย
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในประเทศเมียนมาร์ น่าจะเป็ นตลาดที่มีนยั สําคัญและเป็ นผลดีต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กบั คณะบริ หาร และพนักงานของเราในการที่จะดูแลธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญเติบโตและมีโอกาสขยายต่อไปได้ในอนาคต
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ที่ได้
กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินในการประชุมสามัญประจําปี ทั้งนี้งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน
(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับคะแนนเสี ยงต่อไป
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,951,174
0
0

100
0
0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560
ด้วยผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 มีผลกําไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท (สี่ บาท
ห้าสิ บสตางค์) โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ตามเอกสารแนบ (สิ่ งที่
ส่งมาด้วย 8.1)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท
(สี่ บาทห้าสิ บสตางค์) โดยมีกาํ หนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,951,174
0
0

100
0
0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
เลขานุการที่ประชุมรายงานว่าเพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 ซึ่งกําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และ
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระได้แก่

1. นายสมชัย

ไชยศุภรากุล
2. นางอารยา
เตชานันท์
3. นายสลิล
ปิ่ นขยัน
ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8.2) ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยง
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ/ตําแหน่ง
1. นายสมชัย

จํานวนหุน้

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ จํานวนหุน้

งดออกเสี ยง

ร้อยละ

จํานวนหุน้

ร้อยละ

ไชยศุภรากุล

9,951,174

100

0

0

0

0

เตชานันท์

9,951,174

100

0

0

0

0

ปิ่ นขยัน

9,951,074

100

100

0

0

0

กรรมการ
2. นางอารยา
กรรมการ
3. นายสลิล
กรรมการอิสระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดาํ รงตําแหน่งในวาระใหม่เป็ นเวลา 2 ปี โดยเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสลิล
ปิ่ นขยัน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจันทร์กานต์ ศรี สวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,951,174
0
0

100
0
0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2561
เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ที่ได้
กําหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง
นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั 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
นางสาวสมุนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
ในนาม บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ให้ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได้ และ
สมควรอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน รวม 1,570,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,951,176
0
0

100
0
0

หมายเหตุ ขณะดําเนินการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย มีจาํ นวนหุน้ เท่ากับ 2 เสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 25 ที่ได้ระบุให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8.5)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ น
จํานวนเงินรวม 3,884,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
จํานวนเงิน 3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงิน 884,000.00 บาท

มติทปี่ ระชุม : การอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมตั ิของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะถูกตัดคะแนนเสี ยงออกไป โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,794,915
0
0

100
0
0

หมายเหตุ ผูไ้ ม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้ 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยศุภรากุล 2. นางอารยา เตชานันท์ และ
3. นายธนา ไชยประสิ ทธิ์ ซึ่งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนี้ โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมจํานวน 156,261 หุน้
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ไม่มีมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามในเรื่ องอื่นๆ อีก กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้
เสี ยสละเวลาเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ และประธานกรรมการได้กล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

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

................................................
( นายสมชัย ไชยศุภรากุล )
ประธานกรรมการบริ หาร

......................................................
( นางอารยา เตชานันท์ )
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ

