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(สาเนา)
บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46 ประจาปี 2554
ณ 25 เมษายน 2554
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46 ประจาปี 2554 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
เริ่ มประชุมเวลา 13.00 น.
มีผเู้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ก. กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 11 คน (ครบทุกคน)
1. ดร. สม จาตุศรี พิทกั ษ์
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
รองประธานกรรมการบริ ษทั
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
5. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมนู ลีลานุวฒั น์
กรรมการ
10. นายวีระ เอื้ออารักษ์
กรรมการ
11. นายสมพล ชัยสิ ริโรจน์
กรรมการ
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการใหม่
- นางดวงพร สุ จริ ตานุวตั
ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่ วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย
ลาดับที่
คณะกรรมการชุ ดย่ อย
จานวนกรรมการ
ประธาน
1.
คณะกรรมการบริ หาร
13
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2.
คณะกรรมการตรวจสอบ
4
ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
3.
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4.
คณะกรรมการสรรหา
4
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
5.
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7
นายอมร อัศวานันท์
ค. คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ ายจัดการ และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงินของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุมครบทุกคน ดังนี้
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการฝ่ าย G, P และ X ดูแลสิ นค้า
ชุดชั้นในสตรี WACOAL, BALANCE SHOPS, CALL CENTER,
HIS & HER MEMBER
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4. นายสมพล ชัยสิ ริโรจน์
5. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
6. คุณคณิ ศร สุ ยะนันทน์
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กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ าย C ดูแลสิ นค้า ARROW
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย A ดูแลสิ นค้ารองเท้าสตรี NATURALIZER, BSC, ELLE
และรองเท้าบุรุษ REGAL
7. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณี เสถียร
ผูอ้ านวยการฝ่ าย B ดูแลสิ นค้าบูติคสตรี กลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE,
BECKY RUSSELL และเครื่ องหนัง ELLE, MICHEL KLEIN
8. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผูอ้ านวยการฝ่ าย D ดูแลสิ นค้าเครื่ องแต่งกายบุรษและสตรี DAKS
และเครื่ องแต่งกายบุรุษ GUY LAROCHE
9. คุณสมจิตต์ ฐิติเจริ ญศักดิ์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย H ดูแลสิ นค้าเครื่ องสาอาง BSC COSMETOLOGY,ARTY,
SHEENE
10. คุณพิสมัย ชุนมนุ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย I ดูแลสิ นค้า LACOSTE
11. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิ งห์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย J ดูแลสิ นค้านาฬิกา และเครื่ องหนัง BSC, GUY LAROCHE,
LOUIS FONTAINE, HOW
12. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
ผูอ้ านวยการฝ่ าย M, O ดูแลสิ นค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR และผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
13. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง
ผูอ้ านวยการฝ่ าย N, R และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการขาย ดูแล HIS & HER SHOPS
14. คุณชัยเลิศ มนูญผล
ผูอ้ านวยการฝ่ าย S ดูแลสิ นค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO และชุดว่ายน้ า
SPEEDO
15. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย V ดูแลสิ นค้า MASS
16. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพฒั น์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสานักงานบริ ษทั
17. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ
ที่ปรึ กษา
ง. ที่ปรึ กษากฎหมาย - ร่ วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
1. นางกอบสุ ข แสงสวัสดิ์
บริ ษทั วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส จากัด
2. นางสาวสุ พรรณี เหลืองสถิตย์
บริ ษทั วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส จากัด
3. นางพนมรัตน์ สังฆกิจ
บริ ษทั วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส จากัด
จ. ผูส้ อบบัญชี
- ร่ วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ฉ. ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม
จานวนผูถ้ ือหุน้ ณ วันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ( 21 มีนาคม 2554 ) รวมทั้งสิ้ น 1,847 ราย รวมจานวนหุน้ ที่ถือทั้งสิ้ น
290,633,730 หุน้
ณ เวลาที่เปิ ดประชุม 13.00 น. มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 82 คน 143 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้ น
249,123,795 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.72
และในระหว่างประชุมมีผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น
86 คน 147 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 249,149,801 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.73
นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริ ษทั แจ้งการนับองค์ประชุมและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1. เมื่อเริ่ มประชุมมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 82 คน 143 ราย รวมจานวนหุน้ 249,123,795 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 85.72 ครบเป็ นองค์ประชุม
2. จานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
-ไม่มี 3. จานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
-ไม่มี -
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ดร. สม จาตุศรี พิทกั ษ์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46
ประจาปี 2554
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาเข้าร่ วมประชุม และแนะนากรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริ หาร ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชี
และแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46 ประจาปี 2554 นี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุม และ/หรื อ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยจัดทา
เป็ นหนังสื อส่ งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระประชุม
และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริ ษทั ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ก่อนการ
ประชุม และได้ผลสรุ ปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยง
2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 “ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง”
2.2 การลงคะแนนเสี ยงให้กระทาโดยเปิ ดเผยทุกวาระ
การลงคะแนนเสี ยงใช้วธิ ีชูป้ายคะแนนเสี ยง ตามที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม ผูถ้ ือหุน้
สามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง
การนับคะแนน จะนาคะแนนเสี ยงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง มาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วม
ประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สะดวก และโปร่ งใส
3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่
จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุ ปผลคะแนน และนาบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอก
เลขที่บตั รตามป้ ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุวาระที่ลงความเห็น และลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็ นหลักฐานการลงคะแนน
3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. เพือ่ ให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผูถ้ ือหุน้ จะได้รับบัตรลงคะแนนจากโต๊ะลงทะเบียน เพื่อลง
ความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านหลังจบวาระนี้
2. เพื่อสรุ ปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน
ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ตาม
วาระที่ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระ
ที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณี ที่ได้รับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ อื่น ให้เป็ นไปตามหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการ
และประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูด้ าเนินการต่อไป
และเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. “ ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง
แผนกลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จะตรวจสอบจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

ก่อนเข้าวาระ 1
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
เข้าใหม่
รวมสะสม

คน
3
85

ราย
3
146

หุน้
26,000
249,149,795

จานวนหุน้ รวม

เทียบ %

85.73

100

4

290,633,730

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 45 ประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 45 ประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ให้ผถู้ ือหุน้ ไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม
แล้ว รายงานนี้ได้บนั ทึกข้อเท็จจริ ง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
จัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของ
บริ ษทั (http:// www.icc.co.th ) หากไม่มีขอ้ สงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสี ยง
ราย
หุน้
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย
0
0
0
- งดออกเสี ยง
0
0
0
- เห็นชอบด้วย
146
249,149,795
100.00
ก่อนเข้าวาระ 2
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
เข้าใหม่
รวมสะสม

คน
0
85

ราย
0
146
เทียบ %

หุน้
0
249,149,795
85.73

จานวนหุน้ รวม
290,633,730
100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการและผลการดาเนินงานในปี 2553 ซึ่งได้จดั พิมพ์ไว้ในหนังสื อ
รายงานประจาปี
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
และผลการดาเนินงานในปี 2553 ได้จดั พิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2553 โดยจัดทาขึ้นตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริ ง ตามที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อ
บอกกล่าวเชิญประชุม และบริ ษทั ฯ ได้จดั เผยแพร่ รายงานประจาปี 2553 ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th ) หากมี
ข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผใู้ ดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
ก่อนเข้าวาระ 3
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
คน
ราย
หุน้
จานวนหุน้ รวม
เข้าใหม่
0
0
0
รวมสะสม
85
146
249,149,795
290,633,730
เทียบ %
85.73
100

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2553 หน้า 192 ถึงหน้า 248 โดยจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ตามที่ได้ส่งหนังสื อ หรื อ CD ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีขอ้ สงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้
เมื่อไม่มีผใู้ ดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ก่อนลงคะแนนเสี ยงวาระที่ 3 มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 2
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า : จากวาระที่ 2 ที่ผา่ นมา ขอให้บริ ษทั ฯ รายงานการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แบบย่อๆ
ประธานที่ประชุม และ กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจง
: ในวาระนี้ ขอดาเนินการตามระเบียบวาระ และขั้นตอนการประชุมก่อน ส่ วนข้อเสนอแนะจะนาไปพิจารณา
ในปี หน้า ถ้ามีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามกรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ หลังจบการประชุมนี้
หลังจากนั้นกรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
คะแนนเสี ยง
ราย
หุน้
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย
0
0
0
- งดออกเสี ยง
0
0
0
- เห็นชอบด้วย
146
249,149,795
100.00
หลังจากนั้นกรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลกระทบจาก
มาตรฐานการบัญชี สื บเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ โดยใช้ตามหลักการมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS) เพื่อให้มาตรฐานการบัญชีของไทยเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล บางฉบับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
เป็ นต้นไป มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น โดยใช้วธิ ีคานวณผลประโยชน์พนักงานตลอดอายุการทางาน ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย เพื่อให้มี
การประมาณหนี้สินได้อย่างเหมาะสม
จากการประมาณการของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย บริ ษทั ฯ ต้องประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
จานวน 342,971,792.37 บาท โดยบริ ษทั ฯ เลือกใช้วธิ ีบนั ทึกปรับปรุ งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เข้ากาไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้จดั สรร ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางที่มาตรฐานการบัญชีกาหนดไว้ มีผลให้กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังนี้
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ 1 มกราคม 2554 - ก่อนปรับปรุ ง
7,304,633,716.27 บาท
ปรับปรุ งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
(342,971,792.37) บาท
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ 1 มกราคม 2554 - หลังปรับปรุ ง
6,961,661,923.90 บาท
ซึ่งการปรับปรุ งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงการจ่ายเงินปันผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หากมีขอ้ สงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผใู้ ดสงสัย ขอผ่านไปยังวาระต่อไป
ก่อนเข้าวาระ 4
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
คน
ราย
หุน้
จานวนหุน้ รวม
เข้าใหม่
0
0
0
รวมสะสม
85
146
249,149,795
290,633,730
เทียบ %
85.73
100

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
4.1 จ่ายเงินปันผลประจาปี 2553
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร เรี ยนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 กาหนดให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2553
สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุน้ ในปี 2553 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 803,844,485.93 บาท เห็นสมควร
จ่ายเงินปันผลในปี 2553 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุน้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผล
เป็ นวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เป็ นวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 จานวน 290,633,730 หุน้ เป็ นเงิน 319,697,103.- บาท ทาให้
Payout ratio มีอตั รา 0.40 เท่า เท่ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุน้ โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
ปี 2553
ปี 2552
%
53 / 52
รายการ
หน่ วยนับ
จ่ าย 24 พ.ค. 54
จ่ าย 25 พ.ค. 53
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่แล้ว)
1. กาไรสุ ทธิ
บาท
803,844,485.93
652,292,923.94
123.23
2. จานวนหุน้
หุน้
290,633,730
290,633,730
100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
บาท
1.10
1.00
110.00
4. จานวนเงินปันผลจ่าย
บาท
319,697,103.00
290,633,730.00
110.00
5. Payout ratio
เท่า
0.40
0.45
88.89
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจาปี 2553 ตามที่กรรมการผูอ้ านวยการ
และประธานกรรมการบริ หารกล่าว
คะแนนเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสี ยง
- เห็นชอบด้วย

ราย
0
0
146

หุน้
0
0
249,149,795

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
0
0
100.00

4.2 จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 6 เรื่ อง
เงินปันผลและเงินสารอง ข้อ 58. "บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่งในยีส่ ิ บ (1/20) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษทั "
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ว 290,633,730.- บาท และ
มีเงินสารองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรไม่จดั สรรเงิน
สารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สารองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดซักถาม

6
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอ
คะแนนเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสี ยง
- เห็นชอบด้วย

ราย
0
0
146

หุน้
0
0
249,149,795

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
0
0
100.00

4.3 จัดสรรเงินสารองทัว่ ไป
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารชี้แจงว่า ในปี นี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้
จัดสรรเงินสารองทัว่ ไป เท่ากับ 10% ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2553 เป็ นเงิน 80,384,448.59 บาท เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีฐานเงินสารองทัว่ ไป
ที่แข็งแกร่ ง ดารงความมัน่ คงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner’s Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอ
คะแนนเสี ยง
ราย
หุน้
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย
0
0
0
- งดออกเสี ยง
0
0
0
- เห็นชอบด้วย
146
249,149,795
100.00
ก่อนเข้าวาระ 5
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
เข้าใหม่
รวมสะสม

คน
0
85

ราย
0
146
เทียบ %

หุน้

จานวนหุน้ รวม

0
249,149,795
85.73

290,633,730
100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร เรี ยนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั
หมวดที่ 3 เรื่ องคณะกรรมการ ข้อ 21. "ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"
ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจานวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร
2. ดร. ธีระพงษ์
วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ท.อัมริ นทร์
เนียมสกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายวีระ
เอื้ออารักษ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
เป็ นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งและบริ หารงานในปี 2554 ต่อไป
เนื่องจากกรรมการผูไ้ ด้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดของ ก.ล.ต.
เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษทั และทาคุณประโยชน์ให้แก่บริ ษทั มาโดยตลอด
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แต่เนื่องจาก พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล มีความประสงค์ไม่ขอเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหา
เห็นสมควรเสนอ นางดวงพร สุ จริ ตานุวตั เป็ นกรรมการบริ ษทั แทน พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล เนื่องจากเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุ ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสื อบอก
กล่าวเชิญประชุม)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)
และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา่ " ห้ามมิให้กรรมการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่ วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด
1. บริ ษทั พูนชัย จากัด
2. บริ ษทั วีน จากัด
3. บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั สหไทยพัฒนภัณฑ์ จากัด
5. บริ ษทั โอ ซี ซี จากัด (มหาชน)
6. บริ ษทั อินทนิลเชียงใหม่ จากัด
7. บริ ษทั แคน จากัด
8. บริ ษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จากัด
9. บริ ษทั ซัน แอนด์ แซนด์ จากัด
10. บริ ษทั อินเตอร์เซ้าท์ จากัด
11. บริ ษทั โคราชวัฒนา จากัด
12. บริ ษทั ปากน้ าโพวัฒนา จากัด
13. บริ ษทั มหาราชพฤกษ์ จากัด
14. บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่ จากัด
15. บริ ษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จากัด
16. International Commercial Coordination (HK) Limited
17. บริ ษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
18. บริ ษทั เบล เมซอง (ประเทศไทย) จากัด
19. บริ ษทั ศรี ราชา บี เอส ซี โบว์ลิ่ง จากัด
20. บริ ษทั มิตรพัฒนา โฮมชอปปิ้ ง จากัด
21. บริ ษทั ซันร้อยแปด จากัด
22. บริ ษทั เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
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1.
2.
3.
4.

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็ นรายบุคคลได้ผลสรุ ปดังนี้
เห็นด้วย (เสี ยง) ไม่ เห็นด้วย (เสี ยง)
ชื่อกรรมการ
ประเภทกรรมการ
(%)
(%)
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการ และ
249,149,795
0
ประธานกรรมการบริ หาร
(100.00)
(0)
ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระ และ
249,149,795
0
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(100.00)
(0)
นายวีระ
เอื้ออารักษ์
กรรมการบริ ษทั
249,149,795
0
(100.00)
(0)
นางดวงพร
สุ จริ ตานุวตั
กรรมการอิสระ
249,149,795
0
(100.00)
(0)
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งดออกเสี ยง (เสี ยง)
(%)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

สรุ ปผลการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ที่เข้าบริ หารงานในปี 2554 ดังนี้
1. ดร.สม
จาตุศรี พิทกั ษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
5. ดร.ธีระพงษ์
วิกิตเศรษฐ
(กรรมการอิสระ)
6. นายอมร
อัศวานันท์
(กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย
ประภัสภักดี (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู
ลีลานุวฒั น์
9. นายวีระ
เอื้ออารักษ์
10. นายสมพล
ชัยสิ ริโรจน์
11. นางดวงพร
สุ จริ ตานุวตั
(กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ)
โดยกาหนดอานาจกรรมการไว้ดงั นี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย
1. ดร.สม
จาตุศรี พิทกั ษ์
2. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
5. นายมนู
ลีลานุวฒั น์
6. นายวีระ
เอื้ออารักษ์
7. นายสมพล
ชัยสิ ริโรจน์
5.2 กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเรี ยนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั
หมวดที่ 3 เรื่ อง คณะกรรมการข้อ 32. “ ห้ามมิให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวสิ ัยในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง
เบี้ยประกัน บาเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ ามัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน
หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานมาด้วยความอุตสาหะ
ในวงเงินที่เท่ากับปี ที่แล้วในจานวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อ
สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

10

1. ในการทาหน้าที่กรรมการบริ ษทั
- ค่าตาแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริ ษทั
- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจาปี (เงินบาเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริ ษทั ทุกคน
2. ในการทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง จ่ายเป็ นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าตอบแทนกรรมการเปรี ยบเทียบ
(หน่วย : บาท)
ปี 2554
ปี 2553
%
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
(อายุปีกรรมการตั้งแต่
(อายุปีกรรมการตั้งแต่
54/53
เม.ย. 53 - เม.ย. 54)
เม.ย. 52 - เม.ย. 53)
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่แล้ว)
เงินบาเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตาแหน่ง
15,930,000
15,492,000
102.83
(รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)
วงเงินที่ได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

(คาดการณ์)
20,000,000

20,000,000

100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลในปี 2553 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2553 หน้า 120 - 121
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี ที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ
คะแนนเสี ยง
ราย
หุน้
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย
0
0
0
- งดออกเสี ยง
0
0
0
- เห็นชอบด้วย
146
249,149,795
100.00
ก่อนเข้าวาระ 6
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
คน
ราย
หุน้
จานวนหุน้ รวม
เข้าใหม่
1
1
6
รวมสะสม
86
147
249,149,801
290,633,730
เทียบ %
85.73
100
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบ เรี ยนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 เรื่ อง การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 44. (5) กาหนดให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 45 ประจาปี 2553 กาหนดให้นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรื อ 5599 จากสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2553 ในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก
1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2550)
และ/หรื อ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2554 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญ
มีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชีพบัญชี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2554
ปี 2553
%
ค่าตอบแทน
54 / 53
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่แล้ว)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
630,000
580,000
108.62
109.09
ค่าสอบทานรายไตรมาส
360,000
330,000
(120,000*3)
(110,000*3)
ค่าบริ การอื่น ๆ
- ไม่มี - ไม่มี รวม
990,000
910,000
108.79
ทั้งนี้ผสู้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ฯไม่มีบริ ษทั ย่อย แต่มีบริ ษทั ร่ วม 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั ไหมทอง จากัด และบริ ษทั เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จากัด ทั้งสองบริ ษทั
มีผสู้ อบบัญชีไม่ได้สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้งสองบริ ษทั ในไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ปี 2553 ซึ่งทั้งสองบริ ษทั ได้ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2553 จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2554 และจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
คะแนนเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสี ยง
- เห็นชอบด้วย
ก่อนเข้าวาระ 7
จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม
เข้าใหม่
รวมสะสม

ราย
0
0
147

หุน้

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
0
0
100.00

0
0
249,149,801

คน

ราย

หุน้

จานวนหุน้ รวม

0
86

0
147
เทียบ %

0
249,149,801
85.73

290,633,730
100
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หลังจากนั้น ประธานขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ในปี นี้บริ ษทั ฯ ยังคงจัดทาบัตรส่ วนลดผูถ้ ือหุน้ เหมือนปี ที่ผา่ นมา
เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้สิทธิ ซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ทุก Shop ของบริ ษทั ในราคาลดพิเศษ ขอให้เลขานุการบริ ษทั อธิบาย
วิธีการใช้บตั รส่ วนลดผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั อธิบาย วิธีการใช้บตั รส่ วนลดผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. เป็ นบัตรแสดงสิ ทธิได้รับส่ วนลด 20% ในการซื้อสิ นค้าของบริ ษทั ตามวงเงินยอดซื้อที่ระบุไว้ในบัตร
2. ต่อการซื้อหนึ่งครั้งสามารถใช้บตั รส่ วนลดได้มากกว่า 1 ใบ ไม่จากัดจานวนใบ
3. ยอดซื้อที่เกินวงเงินตามบัตร ไม่มีส่วนลด
4. บัตรส่ วนลดนี้ไม่มีสิทธิแลกหรื อทอนเป็ นเงินสด
5. บัตรส่ วนลดแต่ละใบใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ไม่วา่ ยอดซื้อจะครบตามที่ระบุไว้ในบัตรนั้นหรื อไม่
6. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบบัตรส่ วนลดผูถ้ ือหุน้ ให้ผอู้ ื่นใช้สิทธิแทนได้
7. บัตรส่ วนลดแต่ละใบจะต้องมีลายเซ็นของผูใ้ ช้บตั ร ไม่จาเป็ นต้องเป็ น ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้ง
เมื่อใช้บตั ร (เซ็นตรงตาแหน่งผูถ้ ือบัตร)
8. โปรดมอบบัตรส่ วนลดแก่พนักงานขาย เมื่อประสงค์จะใช้สิทธิ
9. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่ งเสริ มการขายและบัตรส่ วนลดอื่นๆได้
10. บัตรส่ วนลดผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้ซ้ือผลิตภัณฑ์บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
ได้ทุก Shop ของบริ ษทั
11. รายชื่อ Shop สามารถดูจาก Website ของบริ ษทั
12. หมดเขตการใช้บตั รส่ วนลดผูถ้ ือหุน้ : 31 มีนาคม 2555
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่ องขึ้นพิจารณา
ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษทั และขอบคุณ
ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลามาร่ วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และเชิญท่านผูถ้ ือหุน้
ร่ วมรับประทานกาแฟ น้ าชา และขนมว่างพร้อมกัน ถ้าท่านผูถ้ ือหุน้ ยังมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้
เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

ดวงฤดี มิลินทางกูร
(นางดวงฤดี มิลินทางกูร)
เลขานุการบริ ษทั
บุญเกียรติ โชควัฒนา
ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)
กรรมการ

สม จาตุศรี พิทกั ษ์
(ดร. สม จาตุศรี พิทกั ษ์)
ประธานที่ประชุม

