
 

 

(ส าเนา) 
บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2554 
ณ  25  เมษายน  2554 

 
          การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  46 ประจ าปี  2554  ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา 2  ชั้น 3  โรงแรมมณเฑียร  
ริเวอร์ไซด ์  เลขท่ี  372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   
 

         เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
 ก. กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน  11  คน  (ครบทุกคน) 
 1. ดร. สม  จาตุศรีพิทกัษ ์ ประธานกรรมการบริษทั 
 2. นายบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษทั 
 3. นายบุญเกียรติ   โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายธรรมรัตน ์  โชควฒันา กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
 5. ดร. ธีระพงษ ์  วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายอมร   อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. พล.ต.อ. สมชาย   ประภสัภกัดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8. พล.ต.ท. อมัรินทร์   เนียมสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 9. นายมนู   ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 
      10. นายวีระ   เอ้ืออารักษ ์ กรรมการ 
      11. นายสมพล  ชยัสิริโรจน ์ กรรมการ 
 ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 

- นางดวงพร  สุจริตานุวตั 
 ข.  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  5  ชุด  และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  5  ชุด  เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน   
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  5  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล าดบัที่ คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนกรรมการ                ประธาน 
    1. คณะกรรมการบริหาร             13 นายบุญเกียรติ   โชควฒันา 
    2. คณะกรรมการตรวจสอบ               4 ดร. ธีระพงษ ์  วิกิตเศรษฐ 
    3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน               3 นายบุญเกียรติ   โชควฒันา 
    4. คณะกรรมการสรรหา               4 นายบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันา 
    5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง               7 นายอมร   อศัวานนัท์ 
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 ค. คณะกรรมการบริหาร   ฝ่ายจดัการ   และผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั   ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
  ครบทุกคน  ดงัน้ี                                                                                                                               

 1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 2.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร  

3.  นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา          กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ  ผูอ้  านวยการฝ่าย G, P และ X 
                                                         ดูแลสินคา้ชุดชั้นในสตรี  WACOAL, BALANCE SHOPS, 
   CALL CENTER, HIS & HER MEMBER 

 4. นายสมพล  ชยัสิริโรจน ์ กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่าย C  ดูแลสินคา้ ARROW 
 5. คุณณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนาภรณ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงินและสารสนเทศ 
 6. คุณคณิศร  สุยะนนัทน์ ผูอ้  านวยการฝ่าย A ดูแลสินคา้รองเทา้สตรี  NATURALIZER,  
   BSC, ELLE  และรองเทา้บุรุษ  REGAL 
 7. คุณรมิดา รัสเซลล ์มณีเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย B  ดูแลสินคา้บูติคสตรีกลุ่ม  ITOKIN, BSC, ELLE, 
    BECKY  RUSSELL  และเคร่ืองหนงั ELLE , MICHEL KLEIN 
 8. คุณกิตยาภรณ์  ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย D ดูแลสินคา้เคร่ืองแต่งกายบุรษและสตรี DAKS  
   และเคร่ืองแต่งกายบุรุษ  GUY  LAROCHE   
 9. คุณสมจิตต ์  ฐิติเจริญศกัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่าย  H  ดูแลสินคา้เคร่ืองส าอาง  BSC COSMETOLOGY, 
    ARTY, SHEENE 
 10. คุณพิสมยั  ชุนมนุ ผูอ้  านวยการฝ่าย I  ดูแลสินคา้ LACOSTE 
 11. คุณสมคิด  จกัรวาฬนรสิงห์ ผูอ้  านวยการฝ่าย J  ดูแลสินคา้นาฬิกา  และเคร่ืองหนงั  BSC,  
    GUY LAROCHE, LOUIS  FONTAINE, HOW 
 12. คุณนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  านวยการฝ่าย  M, O  ดูแลสินคา้ชุดชั้นในสตรี  BSC, VR 
      และผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและถนอมผา้  ESSENCE 
 13. คุณไพโรจน ์ หิรัญวงศส์วา่ง ผูอ้  านวยการฝ่าย N, R  และผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย  
    ดูแล HIS & HER  SHOPS 
 14. คุณชยัเลิศ  มนูญผล ผูอ้  านวยการฝ่าย  S  ดูแลสินคา้กีฬาและอุปกรณ์กอลฟ์  MIZUNO 
      และชุดวา่ยน ้า  SPEEDO 
 15. ดร. เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ ผูอ้  านวยการฝ่าย V  ดูแลสินคา้ MASS  
 16. คุณมญัชุสา  ธีรพงษพิ์พฒัน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส านกังานบริษทั   
 17. คุณจินตนา  เฉลิมชยักิจ ท่ีปรึกษา                

 ง. ท่ีปรึกษากฎหมาย - ร่วมตรวจนบัคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
 1. นางกอบสุข    แสงสวสัด์ิ บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ากดั 
                          2.  นางสาวสุพรรณี   เหลืองสถิตย ์ บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ากดั   
                          3.   นางพนมรัตน ์  สงัฆกิจ บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ากดั 
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 จ. ผูส้อบบญัชี   - ร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนน 

 -  นางวิไลรัตน ์   โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 
  จากบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                                                                                                                                                                           

 ฉ. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม  
  จ านวนผูถื้อหุน้   ณ  วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
                               ตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ( 21 มีนาคม 2554 )  รวมทั้งส้ิน  1,847 ราย   
  รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้                    
  ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม  13.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  82  คน  143  ราย   
  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  249,123,795  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  85.72     
  และในระหวา่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติมรวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วม 
  ประชุมทั้งส้ิน  86  คน  147  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  249,149,801  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  85.73 
 

 นางดวงฤดี  มิลินทางกรู   เลขานุการบริษทั  แจง้การนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  82  คน  143  ราย  รวมจ านวนหุน้   
   249,123,795  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  85.72  ครบเป็นองคป์ระชุม 

 2. จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.  จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี - 
 ดร. สม  จาตุศรีพิทกัษ ์  ประธานกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม     กล่าวเปิดการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  46   ประจ าปี  2554   
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม   และแนะน า
กรรมการบริษทั   ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  5  ชุด   กรรมการบริหาร  ท่ีปรึกษากฎหมาย  และผูส้อบบญัชี 
 และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  46 ประจ าปี  2554  น้ี   บริษทัฯ 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั โดยจดัท าเป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู เลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม  2553  
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   
 และไดม้อบหมายใหน้างดวงฤดี  มิลินทางกรู เลขานุการบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้
ก่อนการประชุม  และไดผ้ลสรุปวา่ไม่มีปัญหาโตแ้ยง้ในเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 หลงัจากนั้น  ประธานท่ีประชุมช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 
 1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 
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 2.2 การลงคะแนนเสียงใหก้ระท าโดยเปิดเผยทุกวาระ   
  การลงคะแนนเสียงใชว้ิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามท่ีไดรั้บจากโต๊ะลงทะเบียนดา้นหนา้หอ้งประชุม    
  ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 การนบัคะแนน  จะน าคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ   

 3. เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส   
 3.1 ในทุกๆ วาระ  ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้ป้ายข้ึน   
  เจา้หนา้ท่ีจะอ่าน  Barcode  ท่ีป้ายคะแนน เพ่ือสรุปผลคะแนน  และน าบตัรลงคะแนนมอบใหท่้าน 

ขอใหท่้านกรอกเลขท่ีบตัรตามป้ายคะแนนท่ีไดรั้บ พร้อมระบุวาระท่ีลงความเห็น และลงช่ือใน 
บตัรลงคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที  เพ่ือเป็นหลกัฐานการลงคะแนน   

 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ  คณะกรรมการสรรหามีมติใหเ้ลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล    
                                   1.  เพ่ือใหก้ารลงคะแนนมีหลกัฐานชดัเจน ท่านผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนนจากโต๊ะลง 

     ทะเบียน  เพ่ือลงความเห็นในช่องเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่านหลงัจบวาระน้ี       

 2. เพ่ือสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ ไม่เห็นดว้ย   
  หรืองดออกเสียง ใหชู้ป้ายข้ึน  เจา้หนา้ท่ีจะอ่าน  Barcode  ท่ีป้ายคะแนน 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้  ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนไดต้ามวาระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมระหวา่งการ 
ประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวาระ  ในกรณีท่ีไดรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้อ่ืน  ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือมอบฉนัทะ   พร้อมมอบวาระการประชุมใหน้ายบุญเกียรติ  โชควฒันา   
กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูด้  าเนินการต่อไป 
 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง ก.ล.ต.  “ ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ” ก่อนข้ึนวาระใหม่       
ทุกคร้ัง  แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
 ก่อนเขา้วาระ 1      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   3    3  26,000  
รวมสะสม 85 146  249,149,795 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 

  

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45 ประจ าปี  2553 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 
  กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯไดส่้งส าเนา 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45 ประจ าปี 2553  เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน 2553 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อม 
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หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมแลว้ รายงานน้ีไดบ้นัทึกขอ้เท็จจริง ครบถว้น ถูกตอ้งตามท่ีประชุม  และจดัท ารายงานการ  
ประชุมดงักล่าวภายใน  14  วนั นบัแต่วนัประชุม  จดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (http:// www.icc.co.th )  หากไม่มีขอ้
สงสยัอนัใด    ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 
 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม    แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         146    249,149,795                      100.00 

  

 ก่อนเขา้วาระ 2      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่    0     0                    0   
รวมสะสม 85 146  249,149,795 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 

 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี  2553  ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์ว ้
ในหนงัสือรายงานประจ าปี   
 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  รายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2553 ไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดไวใ้นหนงัสือรายงานประจ าปี 2553 โดยจดัท า 
ข้ึนตามขอ้ก าหนดของ  ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น ถกูตอ้ง ตามขอ้เทจ็จริง   
ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม   และบริษทัฯ  ไดจ้ดัเผยแพร่รายงานประจ าปี  
2553  ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.icc.co.th ) หากมีขอ้สงสยัประการใด ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ด
สงสยั  ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ และขอผา่นไปยงัวาระต่อไป   
 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม    แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ก่อนเขา้วาระ 3      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่    0     0  0  
รวมสะสม 85 146  249,149,795 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 
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 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
   กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินและ 
รายงานของผูส้อบบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  จดัพิมพไ์วใ้นหนงัสือรายงานประจ าปี 2553 หนา้ 192 ถึงหนา้ 248 
โดยจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและรับรองความถกูตอ้ง 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  ตามท่ีไดส่้งหนงัสือ หรือ CD  ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ 
บอกกล่าวเชิญประชุม   หากมีขอ้สงสยัประการใด   ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสยั  ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
 ก่อนลงคะแนนเสียงวาระท่ี  3  มีผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัวาระท่ี  2 
ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ : จากวาระท่ี  2  ท่ีผา่นมา  ขอใหบ้ริษทัฯ  รายงานการด าเนินธุรกิจของบริษทัแบบยอ่ ๆ 
ประธานท่ีประชุม   และ  กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจง 
 : ในวาระน้ี  ขอด าเนินการตามระเบียบวาระ และขั้นตอนการประชุมก่อน  ส่วนขอ้เสนอแนะ 
  จะน าไปพิจารณาในปีหนา้  ถา้มีขอ้สงสยัเพ่ิมเติม สามารถสอบถามกรรมการผูอ้  านวยการ 
  และประธานกรรมการบริหาร  หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งได ้  หลงัจบการประชุมน้ี 
                                  หลงัจากนั้นกรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
เพ่ิมเติม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         146    249,149,795                      100.00 

  

   หลงัจากนั้นกรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร   แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึง
ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี    สืบเน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดป้ระกาศใชแ้ม่บทการบญัชี  
มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ โดยใชต้ามหลกัการมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  (IFRS) เพ่ือใหม้าตรฐานการบญัชีของไทยเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสากล  
บางฉบบัมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2554   เป็นตน้ไป  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์
พนกังาน ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าโครงการผลประโยชนพ์นกังาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  โดยใชวิ้ธี
ค านวณผลประโยชนพ์นกังานตลอดอายกุารท างาน  ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  เพ่ือใหมี้การประมาณหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม    
   จากการประมาณการของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   บริษทัฯ ตอ้งประมาณการหน้ีสินผล 
ประโยชนพ์นกังาน จ านวน  342,971,792.37 บาท  โดยบริษทัฯ เลือกใชวิ้ธีบนัทึกปรับปรุงประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชนพ์นกังาน  เขา้ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ี 
มาตรฐานการบญัชีก าหนดไว ้ มีผลใหก้ าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
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 ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 1 มกราคม 2554 - ก่อนปรับปรุง    7,304,633,716.27  บาท 
 ปรับปรุงประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน                  (342,971,792.37)  บาท 
 ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง    6,961,661,923.90  บาท 
ซ่ึงการปรับปรุงประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานน้ี ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั รวมถึง 
การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้  หากมีขอ้สงสยัประการใด  ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสยั  ขอผา่นไปยงั 
วาระต่อไป    
 ก่อนเขา้วาระ 4      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 85 146  249,149,795 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 

            

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร 
   4.1 จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2553 
        กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อท่ีประชุมวา่    ตามมติท่ี 
ประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2553  เม่ือวนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์  2554  ก าหนดใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ในการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2553  ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใน
อตัราหุน้ละ 1.10  บาท   ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯ  ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว ้20%  ของราคา  Par 
ต่อหุน้   ในปี 2553  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  803,844,485.93  บาท   เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี  2553 ในอตัรา 1.10  
บาทต่อหุน้  ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ  ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  เป็นวนัท่ี  4 พฤษภาคม  
2554 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธี 
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ เป็นวนัท่ี 6 พฤษภาคม  2554  จ านวน  290,633,730  หุน้  เป็นเงิน  319,697,103.- บาท   
ท าให ้ Payout ratio  มีอตัรา  0.40  เท่า  เท่ากบั 110% ของราคา  Par  ต่อหุน้ โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี  24  พฤษภาคม  2554 
         ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

 
รายการ หน่วยนับ 

ปี 2553 ปี 2552 % 
 จ่าย 24 พ.ค. 54 

(ปีที่เสนอ) 
จ่าย 25 พ.ค. 53 

(ปีที่แล้ว) 
53 / 52 

 1.  ก าไรสุทธิ    บาท 803,844,485.93 652,292,923.94 123.23 
 2.  จ านวนหุน้    หุน้      290,633,730      290,633,730 100.00 
 3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้    บาท                  1.10                   1.00 110.00 
 4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย    บาท     319,697,103.00 290,633,730.00 110.00 
 5.  Payout ratio    เท่า                  0.40                   0.45 88.89 

 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าว   
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 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม     
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2553  ตามท่ีกรรมการ - 
ผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว  
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         146    249,149,795                      100.00 

  

 4.2 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
                                      กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัหมวด 
ท่ี 6  เร่ืองเงินปันผลและเงินส ารอง ขอ้ 58.  "บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงใน
ยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา   จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  
(1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั"  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  500,000,000.- บาท    
มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้  290,633,730.- บาท  และมีเงินส ารองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท   ซ่ึงเท่ากบั 10%   
ของทุนจดทะเบียน   คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิม   เน่ืองจากไดส้ ารองไว้
ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั    
 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ 

   
คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         146    249,149,795                      100.00 

 

 4.3 จดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
     กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา่   ในปีน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ    

ขอเสนอใหจ้ดัสรรเงินส ารองทัว่ไป   เท่ากบั 10%  ของก าไรสุทธิ ประจ าปี  2553  เป็นเงิน 80,384,448.59  บาท  เพ่ือ 
ใหบ้ริษทัฯ มีฐานเงินส ารองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ารงความมัน่คงแก่กิจการ  เพ่ิม Shareowner’s  Wealth    จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติั  
 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ 
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คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         146    249,149,795                      100.00 

 

 ก่อนเขา้วาระ 5      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   0  0  0  
รวมสะสม 85 146 249,149,795 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 

             

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  

                                 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบั 
ของบริษทั หมวดท่ี 3   เร่ืองคณะกรรมการ  ขอ้ 21.   "ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก 
ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้  ก ็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภาย 
หลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ี 
สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได"้  ปัจจุบนักรรมการบริษทัฯ  
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีจ านวน  11  คน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  4  คน  ประกอบดว้ย   
 1.  นายบุญเกียรติ    โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร 
       2.  ดร. ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3.  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 4.  นายวีระ เอ้ืออารักษ ์ กรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ (พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล)  เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง  4  คน   ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง 
ต าแหน่งและบริหารงานในปี  2554  ต่อไป  เน่ืองจากกรรมการผูไ้ดรั้บการคดัเลือกมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราช - 
บญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ใน 
ธุรกิจของบริษทั และท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัมาโดยตลอด  
แต่เน่ืองจาก พล.ต.ท. อมัรินทร์  เนียมสกลุ  มีความประสงคไ์ม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  เน่ืองจากติดภารกิจ  
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ นางดวงพร สุจริตานุวตั  เป็นกรรมการบริษทั แทน พล.ต.ท. อมัรินทร์  
เนียมสกุล   เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์- 
แห่งประเทศไทย    
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 (ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2  ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม)      
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั   ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
(รายละเอียดเก่ียวกบันิยามกรรมการอิสระ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ  3)  
 และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 86   ระบุวา่  " หา้มมิให้
กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนใน 
หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  
หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือ
ประโยชนต์น  หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น   เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง"   ดงันั้นจึงขอ 
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคก่อน  ท่ีประกอบ 
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั    เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86  แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ.  2535   ดงัรายละเอียด 

1. บริษทั  พนูชยั จ ากดั 
2. บริษทั  วีน จ ากดั 
3. บริษทั  สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษทั  สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ากดั 

  5. บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) 
  6. บริษทั  อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั 
  7. บริษทั  แคน จ ากดั 
   8. บริษทั  อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั 
   9. บริษทั  ซนั แอนด ์แซนด ์จ ากดั 
  10. บริษทั  อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั 
     11. บริษทั  โคราชวฒันา จ ากดั 
  12. บริษทั  ปากน ้าโพวฒันา จ ากดั 
  13. บริษทั  มหาราชพฤกษ ์จ ากดั 
  14. บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่ จ ากดั 
  15. บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  16. International Commercial Coordination (HK) Limited 
  17. บริษทั  ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ากดั 
  18. บริษทั  เบล เมซอง (ประเทศไทย)  จ ากดั 
  19. บริษทั  ศรีราชา  บี เอส ซี โบวล่ิ์ง  จ ากดั 
  20. บริษทั  มิตรพฒันา  โฮมชอปป้ิง  จ ากดั 
  21. บริษทั  ซนัร้อยแปด จ ากดั 
  22. บริษทั  เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
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จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระเป็นรายบุคคลไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ     ประเภทกรรมการ 
เห็นด้วย (เสียง) 

             (%) 
ไม่เห็นด้วย (เสียง) 

                 (%) 
งดออกเสียง (เสียง) 

                   (%) 
1.  นายบุญเกียรติ      โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
249,149,795  

(100.00) 
0   

( 0 ) 
0   

( 0 ) 
2.  ดร. ธีระพงษ ์        วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
249,149,795  

(100.00) 
0   

( 0 ) 
0   

( 0 ) 
3.  นายวีระ                 เอ้ืออารักษ ์ กรรมการบริษทั 249,149,795  

(100.00) 
0   

( 0 ) 
0   

( 0 ) 
4.  นางดวงพร    สุจริตานุวตั   กรรมการอิสระ 249,149,795  

(100.00) 
0   

( 0 ) 
0   

( 0 ) 
  

 สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีเขา้บริหารงานในปี  2554  ดงัน้ี 
 1. ดร.สม จาตุศรีพิทกัษ ์      (กรรมการอิสระ)                   
 2. นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา 
 3. นายบุญเกียรติ      โชควฒันา 
 4. นายธรรมรัตน ์     โชควฒันา 
 5. ดร.ธีระพงษ ์       วิกิตเศรษฐ   (กรรมการอิสระ)    
 6. นายอมร      อศัวานนัท ์     (กรรมการอิสระ) 
    7. พล.ต.อ. สมชาย ประภสัภกัดี  (กรรมการอิสระ) 
 8. นายมนู ลีลานุวฒัน์ 
 9. นายวีระ เอ้ืออารักษ ์
 10. นายสมพล ชยัสิริโรจน ์
 11. นางดวงพร  สุจริตานุวตั   (กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ) 
 โดยก าหนดอ านาจกรรมการไวด้งัน้ี  กรรมการสองในเจด็คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั  กรรมการลงลายมือช่ือประกอบดว้ย 
                      1.  ดร.สม         จาตุศรีพิทกัษ ์  2.  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 
 3.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  4.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา  
 5.  นายมนู  ลีลานุวฒัน์  6.  นายวีระ        เอ้ืออารักษ ์  
                    7.  นายสมพล   ชยัสิริโรจน ์
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 5.2 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                       กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเรียนต่อท่ีประชุมวา่    ตามขอ้บงัคบั 
ของบริษทั  หมวดท่ี  3   เร่ือง คณะกรรมการขอ้ 32.  “ หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ   
เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน โดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการ
ของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง   เบ้ียประกนั   บ าเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรางวลั   ค่ารักษาพยาบาล   
ค่าน ้ามนั   ค่าพาหนะ   ความในวรรคตน้    ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน 
หรือลกูจา้งของบริษทั ”   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยกลัน่กรองอยา่ง
ละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัในขนาดใกลเ้คียงกนั   เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความ
อุตสาหะ  ในวงเงินท่ีเท่ากบัปีท่ีแลว้ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชม้าตั้งแต่ปี  2545) 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั  การจดัสรรเงิน 
ดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวา่จะมีการ
เปล่ียนแปลง   โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั   
 - ค่าต าแหน่ง  จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษทั 
 - ค่าเบ้ียประชุม  จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม  คนละ 6,000.- บาท/คร้ัง 
 - ค่าตอบแทนประจ าปี (เงินบ าเหน็จ)  จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
 2. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง  จ่ายเป็นเบ้ียประชุม  เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม คนละ  6,000.- บาท/คร้ัง 
 ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

        ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ                                                                                                 (หน่วย : บาท) 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
 

ปี 2554 
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ 
เม.ย. 53 - เม.ย. 54) 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2553 
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ 
เม.ย. 52 - เม.ย. 53) 

(ปีที่แล้ว) 

% 
 54/53 

เงินบ าเหน็จ  เบ้ียประชุม และค่าต าแหน่ง                   15,930,000                            15,492,000 
      (รวมเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย) 

               (คาดการณ์) 

   102.83 
  

  วงเงินท่ีไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้     20,000,000             20,000,000      100.00 
   

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี  2553 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  2553  หนา้  120 - 121  
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี 
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 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                                  0 
  - งดออกเสียง             0                      0                                  0 
  - เห็นชอบดว้ย         146    249,149,795                      100.00 

       

 ก่อนเขา้วาระ 6      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   1    1  6  
รวมสะสม 86 147  249,149,801 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 

 

  

 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4   
เร่ือง การประชุมผูถื้อหุน้ 
  ขอ้ 44. (5)  ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั    
 ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั   

 ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถกูเลือก 
  กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 45 ประจ าปี  2553  ก าหนดใหน้างวิไลรัตน ์ โรจนน์ครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  
พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104  และ/หรือ 5599  จากส านกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ  เป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัส าหรับปี 2553   ในปี 2554   คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรเลือก    
 1.  นางวิไลรัตน ์  โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3104 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2550) 
           และ/หรือ 2.  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 
 (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
จากบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2554  อีกวาระหน่ึง  เน่ืองจาก
เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ  มีความเป็นอิสระ  และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวิชาชีพบญัชี  ก.ล.ต.  
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  ดงัน้ี 
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ค่าตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2553 % 
54 / 53  (ปีที่เสนอ) (ปีที่แล้ว) 

 ค่าสอบบญัชีประจ าปี 630,000 580,000 108.62 
109.09 

 
 ค่าสอบทานรายไตรมาส  360,000  

(120,000*3) 
330,000 

(110,000*3)             
 ค่าบริการอ่ืน ๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

                       รวม 990,000 910,000 108.79 
 

      ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ี  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ 
เห็นต่องบการเงินของบริษทั  และบริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย แต่มีบริษทัร่วม  2  บริษทั  คือ  บริษทั ไหมทอง จ ากดั  
และบริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะคาร์  จ ากดั  ทั้งสองบริษทัมีผูส้อบบญัชีไม่ไดส้ังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษทั           
เน่ืองจากบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัร่วมทั้งสองบริษทัในไตรมาส 3  และไตรมาส 4 ปี 2553  ซ่ึงทั้งสองบริษทัไดข้ออนุมติั 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2553  จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
                                 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
                                 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นชอบให ้นางวิไลรัตน ์ โรจนน์ครินทร์  และ/หรือ นางสาวสมจินตนา   
พลหิรัญรัตน ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2554 และจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย 147 249,149,801                      100.00 

 

         ก่อนเขา้วาระ 7      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 
คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 86 147 249,149,801 290,633,730 
  เทียบ % 85.73 100 
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 วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 หลงัจากนั้น ประธานขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัคงจดัท าบตัรส่วนลดผูถื้อหุน้เหมือน 
ปีท่ีผา่นมา  เพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้ของบริษทัไดสิ้ทธิซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัไดทุ้ก  Shop  ของบริษทั  ในราคาลดพิเศษ 
ขอใหเ้ลขานุการบริษทั อธิบายวิธีการใชบ้ตัรส่วนลดผูถื้อหุน้        
 เลขานุการบริษทั  อธิบาย วิธีการใชบ้ตัรส่วนลดผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 
 1. เป็นบตัรแสดงสิทธิไดรั้บส่วนลด 20% ในการซ้ือสินคา้ของบริษทั ตามวงเงินยอดซ้ือท่ีระบุไวใ้นบตัร 
 2. ต่อการซ้ือหน่ึงคร้ังสามารถใชบ้ตัรส่วนลดไดม้ากกวา่ 1 ใบ ไม่จ ากดัจ านวนใบ 
 3. ยอดซ้ือท่ีเกินวงเงินตามบตัร ไม่มีส่วนลด 
 4. บตัรส่วนลดน้ีไม่มีสิทธิแลกหรือทอนเป็นเงินสด 
 5. บตัรส่วนลดแต่ละใบใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ังเดียว ไม่วา่ยอดซ้ือจะครบตามท่ีระบุไวใ้นบตัรนั้นหรือไม่ 
 6. ผูถื้อหุน้สามารถมอบบตัรส่วนลดผูถื้อหุน้ใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิแทนได ้
 7. บตัรส่วนลดแต่ละใบจะตอ้งมีลายเซ็นของผูใ้ชบ้ตัร ไม่จ าเป็นตอ้งเป็น  ผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ัง 
  เม่ือใชบ้ตัร (เซ็นตรงต าแหน่งผูถื้อบตัร) 
 8. โปรดมอบบตัรส่วนลดแก่พนกังานขาย เม่ือประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 
 9. บตัรน้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายและบตัรส่วนลดอ่ืนๆได ้
 10. บตัรส่วนลดผูถื้อหุน้สามารถใชซ้ื้อผลิตภณัฑบ์ริษทัไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  (มหาชน)    
   ไดทุ้ก Shop ของบริษทั 
 11. รายช่ือ  Shop  สามารถดูจาก  Website  ของบริษทั  
 12. หมดเขตการใชบ้ตัรส่วนลดผูถื้อหุน้  :  31  มีนาคม  2555 
           
 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจารณา  
                             ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร  เลขานุการบริษทั   
และขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน  ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวนัน้ี   เม่ือไม่มีกิจการอ่ืนประธานจึงกล่าวปิดการ
ประชุม และเชิญท่านผูถื้อหุน้ร่วมรับประทานกาแฟ น ้าชา และขนมวา่งพร้อมกนั   ถา้ท่านผูถื้อหุน้ยงัมีขอ้สงสยัสามารถ
สอบถามเจา้หนา้ท่ีเพ่ิมเติมได ้
 

 เลิกประชุมเวลา  13.50  น.  
 

         สม  จาตุศรีพิทกัษ ์
      (ดร. สม จาตุศรีพิทกัษ)์ 

      ดวงฤดี  มิลินทางกรู                                  ประธานท่ีประชุม 
  (นางดวงฤดี  มิลินทางกรู)  
         เลขานุการบริษทั 
 
    บุญเกียรติ  โชควฒันา              ธรรมรัตน ์ โชควฒันา 
(นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)    (นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา)              
                                       กรรมการ   
           หนา้  15/15 


