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(สําเนา) 
บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 ประจําป 2549 
ณ  24  เมษายน  2549 

 

               การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 ประจําป 2549 ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด   เลขที่ 372   
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร จํานวนผูถอืหุน  ณ วันปดสมดุทะเบียนพักการโอนหุน ( 4  เมษายน   
2549   เวลา 12.00 น. )  รวมทั้งส้ิน  1,861  ราย  รวมจํานวนหุนที่ถอืทั้งส้ิน  290,633,730  หุน  
 ผูเขารวมประชุมมีดังนี้ 
 -   กรรมการบริษทั 

  1. ดร. สม จาตุศรีพทิักษ     2. ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา   
  3. ดร. บุญเกียรติ  โชควัฒนา    4. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ  
  5. นายอมร อัศวานันท    6. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักด ี  
  7. 
  9. 

นายมน ู
นายวีระ 

ลีลานวุัฒน 
เอื้ออารักษ 

   8. 
10. 

นางดารณ ี
นายธรรมรัตน 

มานะวาณิชเจริญ 
โชควัฒนา 

 

 -   ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใหม 
   พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล         

             -   ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 นางสุวิมล              กฤตยาเกียรณ 
                       

 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 นางดารณ ี มานะวาณิชเจริญ  กรรมการเลขานุการ แจงการนับองคประชุมและผูมีสวนไดเสีย 
 1   เมื่อเริ่มประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉนัทะเขารวมประชุม 109 ราย  รวมจํานวนหุน  257,589,390  หุน  คิดเปนรอยละ    

88.63  ครบเปนองคประชุม 
 [และกอนปดการประชุมมีผูถือหุนเขาประชุมสมทบเพิ่มอีก 5 ราย จํานวนหุน  736,510  หุน  รวมผูถือหุน  และผูรับมอบ            
 ฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 114 ราย  รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน  258,325,900  หุน   คิดเปนรอยละ  88.88 ] 
 2 จํานวนผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมมีสิทธิเขารวมประชุม  -ไมม ี- 
 3  จํานวนผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไมม ี- 
 ดร.สม  จาตุศรีพทิักษ ประธานกรรมการบริษทัทําหนาทีป่ระธานที่ประชุม  กลาวเปดการประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที ่ 41     
ประจําป  2549  
   กอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถอืหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมผูถอืหุนทราบวา   
ไดมอบหมายให นางดารณี  มานะวาณิชเจริญ  กรรมการเลขานุการ  ชวยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูถือหุนกอนการประชุม  
และไดผลสรุปวาไมมีปญหาโตแยงในเอกสารหลักฐานของผูถอืหุนที่เขารวมประชุม   
 หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจึงดาํเนินการประชุมโดยชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบถึงขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแหง            
ประเทศไทยเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถอืหุนของบริษัทจดทะเบียน  ดังนี้ 
 1.  ผูถอืหุนมีสิทธซัิกถามและแสดงความคิดเห็นไดทกุวาระ 
 2.  วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง 

2.1 ใหถือตามขอบังคับของบรษิัทขอ 44 “ในการออกเสียงลงคะแนนใหนบั 1 หุนเปน 1 เสียง” 
2.2 การลงคะแนนเสียงใหกระทําโดยเปดเผยในทุกวาระ 

           การลงคะแนนเสยีงใชวิธีชูปายคะแนนเสียง  ตามที่ไดรับจากเคาเตอรลงทะเบียน ดานหนาหองประชุม 
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 และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใชสิทธิในฐานะผูถอืหุน ลงคะแนนเห็นชอบดวยทุกวาระ  ในกรณีที่ไดรับมอบฉนัทะจาก    
ผูถือหุนอื่น   ใหเปนไปตามหนังสือมอบฉันทะ   พรอมมอบวาระการประชุมใหนายบญุเกียรติ   โชควัฒนา  กรรมการผูอาํนวยการ 
เปนผูดําเนนิการตอไป 

 

 วาระที ่1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ที่ 40 ประจําป 2548 เมื่อวันที ่25 เมษายน 2548 
  กรรมการผูอาํนวยการไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษทัฯไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 40    
ประจําป 2548  เมื่อวันที ่25 เมษายน 2548  ซ่ึงไดบันทึกขอเท็จจริง ครบถวน ถูกตองตามที่ประชุม  ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกบั
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว  หากไมมีขอสงสยัอันใด ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ตางเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
   ดวยคะแนนเสียง    -  ไมเห็นดวย   - ไมมี  - 

 -  งดออกเสียง     1   ราย      4,267,800  หุน 
 -  เห็นชอบดวย   113   ราย  254,058,100  หุน   
           

 วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนนิงานในป 2548 ซ่ึงไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 
   กรรมการผูอาํนวยการไดชี้แจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2548 ได
จัดพิมพรายละเอยีดลงในหนังสือรายงานประจําป 2548 โดยจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของ กลต.   ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยและ
สากลนิยม     ซ่ึงครบถวน ถูกตอง  ตามขอเท็จจริง  ตามที่ไดสงใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชมุ  และ
บริษัทฯ ไดจัดเผยแพรรายงานประจาํป 2548  ไวใน  website  ของบริษทั ( www.icc.co.th ) หากมีขอสงสัยประการใด   ขอเชิญถาม     
เพิ่มเติมได  เมื่อไมมีผูใดสงสัย    ขอใหที่ประชุมรับทราบ และขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป   
 กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 
 

 วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญช ีณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 
   กรรมการผูอาํนวยการ  ขอใหที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผูสอบบัญช ีณ วันที ่31 ธันวาคม 2548       
ซ่ึงไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2548 หนา 128 ถึงหนา 183 โดยจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป  ซ่ึงผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองความถกูตองแลว ตามที่ไดสงในรูปหนังสือหรือ CD ใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม  หากไมมี
ทานใดสงสัย ขอใหที่ประชุมอนุมตังิบการเงินและรายงานของผูสอบบญัชีนี้   
 กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว  ตางเห็นชอบอนุมตัิงบการเงนิ และรายงานของผูสอบบัญชีดังกลาว  
                                ดวยคะแนนเสียง -  ไมเห็นดวย - ไมมี  - 

 -  งดออกเสียง     1   ราย      4,267,800  หุน 
 -  เห็นชอบดวย   113   ราย  254,058,100  หุน   

 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไร 
   4.1   จายเงินปนผลประจําป 2548 เทากับ 1.00 บาทตอหุน 
         กรรมการผูอาํนวยการ ไดเรียนตอที่ประชุมวา  ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 10/2548   เมื่อ วันที ่ 28  
กุมภาพนัธ  2549   กําหนดใหนําเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถือหุนในการจายเงินปนผลประจําป  2548  สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวนัที่
1 มกราคม  ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  ตามนโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ  กําหนดมาตรฐานการจายไว  
20%   ของราคา Par   ในป  2548   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ   686,289,528.25   บาท   

        
      

 
 

http://www.icc.co.th/
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เห็นสมควรจายเงินปนผลในป 2548 ในอัตรา 1.00  บาทตอหุน สําหรับผูถอืหุนที่มีรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน       
ณ วันที ่ 4  เมษายน  2549   เวลา 12.00 น.  จํานวน 290,633,730 หุน  เปนเงิน  290,633,730.-  บาท  ทําให Payout ratio มีอัตรา 0.42 เทา 
เทียบเทากับ 100 % ของราคา Par  ตอหุน  โดยกําหนดจายในวันที ่23 พฤษภาคม 2549    จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิจายเงินปนผล
ดังกลาว      
  กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม     
  ที่ประชุมพิจารณาแลว   ตางเห็นชอบอนุมตัิจายเงินปนผลประจําป 2548    ตามทีก่รรมการผูอํานวยการกลาว     
ดวยคะแนนเสียง              -  ไมเห็นดวย -  ไมมี  -  

 -  งดออกเสียง     1   ราย      4,267,800  หุน 
 -  เห็นชอบดวย   113   ราย  254,058,100  หุน   
 4.2 จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 
                                       กรรมการผูอาํนวยการชี้แจงวา ตามขอบังคับของบรษิัทหมวดที ่6  เรื่องเงินปนผลและเงนิสํารองขอ 59. 
"บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสาํรองอยางนอยหนึ่งในย่ีสิบ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา  จนกวาทนุสํารองนั้นจะมจีํานวนถึงหนึ่งในสบิ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษทั"  ณ วันที ่31  ธันวาคม  2548  บริษัทฯ 
มีทุนจดทะเบียน  500,000,000.-  บาท   มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวจํานวน  290,633,730.- บาท และมีเงินสํารองตามกฎหมาย 
50,000,000.- บาท  ซ่ึงเทากับ 10% ของทุนจดทะเบียน  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่ม    
เนื่องจากไดสํารองไวครบถวน  ตามขอบังคับของบรษิัทแลว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ   
  กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ตางเห็นชอบอนุมตัิตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอ  

    ดวยคะแนนเสียง        -  ไมเห็นดวย        - ไมมี  - 
 -  งดออกเสียง     1   ราย      4,267,800  หุน 
 -  เห็นชอบดวย   113   ราย  254,058,100  หุน                         

 4.3 จัดสรรเงินสํารองทั่วไป 
     กรรมการผูอาํนวยการชี้แจงวา  ในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหจัดสรรเงินสํารองทั่วไปเทากับ 

10% ของกําไรสทุธิประจําป 2548  เปนเงิน 68,628,952.83 บาท  เพื่อใหบริษัทฯ มีฐานเงินสํารองทั่วไปทีแ่ข็งแกรง ดํารงความมั่นคง   
แกกิจการ  เพิ่ม Shareowner’s  Wealth    จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
   กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว  ตางเห็นชอบอนุมตัิตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอ  
 ดวยคะแนนเสียง -  ไมเห็นดวย   - ไมม ี - 
 -  งดออกเสียง     2   ราย      4,267,970  หุน 

 -  เห็นชอบดวย   112   ราย  254,057,930  หุน   
 

 วาระที ่5 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ  และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.1  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ  

                                       กรรมการผูอาํนวยการ  เรียนตอทีป่ระชุมวา  ตามขอบังคับของบรษิัท หมวดที่ 3  เรื่องคณะกรรมการ ขอ 
22. "ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอตัรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษทันัน้   ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก   สวนปหลัง ๆ   ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได"  กรรมการบรษิัทฯ ทีไ่ดรับ
การแตงตั้งมีจํานวน 11 ทาน   ตามขอบังคับจะตองออกตามวาระ 4 ทาน ประกอบดวย 
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   1.   พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักด ี
   2. นายมน ู     ลีลานวุัฒน 

   3.   นายวีระ            เอื้ออารักษ 
   4.   นายสมพล ชัยสิริโรจน 

  

 คณะกรรมการสรรหา ขอเสนอกรรมการทั้ง 4 ทาน ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
และบริหารงานในป 2549 ตอไป  เนื่องจากกรรมการผูไดรับการคัดเลอืกเปนผูมีความรู ประสบการณ และทําคุณประโยชนใหแก 
บริษัทมาโดยตลอด   
 แตเนื่องจากนายสมพล   ชัยสิริโรจน   มีความประสงคไมขอเปนกรรมการอีกวาระหนึง่     เนื่องจาก
ปญหาดานสุขภาพ   คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ   พล.ต.ท. อัมรินทร   เนียมสกุล   เปนกรรมการบริษทั   แทนนายสมพล  
ชัยสิริโรจน   เนื่องจากเปนผูทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบรษิัท  กลต.  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  (ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ  โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาว   
เชิญประชุม) 
 กรรมการผูอาํนวยการในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการสรรหากลาวแนะนํา พล.ต.ท. อัมรินทร  เนียมสกุล   
กรรมการใหมและแจงประวัติตอทีป่ระชุม   ดังนี้  

 พล.ต.ท. อัมรินทร    เนียมสกุล  
 อายุ          : 59        ป 
 สัญชาติ : ไทย 
 วุฒิการศกึษา : - ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร (ตํารวจ) 
    โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
    สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร 
  - Master of Art University of KANSAS, U.S.A. 
 ตําแหนงปจจบุัน : ผูบัญชาการสํานักงานนิติวทิยาศาสตรตํารวจ 
 ประสบการณ : พ.ศ. 2528 นายเวรอธิบดีกรมตํารวจ 
  พ.ศ. 2530 ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  พ.ศ. 2531 ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  พ.ศ. 2537 ผูบังคับการกองการตางประเทศ 
  พ.ศ. 2541 รองผูบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 
  พ.ศ. 2543 รองผูบัญชาการตาํรวจสันติบาล 
  พ.ศ. 2545 จเรตํารวจ 
  พ.ศ. 2546  ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 
  พ.ศ. 2547 ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง 
  พ.ศ. 2548 ผูบัญชาการสํานักงานนิติวทิยาศาสตรตํารวจ 

 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 86  ระบุวา "หามมิใหกรรมการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน   หรือประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผู
ถือหุน 
ทราบกอนที่จะมมีติแตงตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกทานทีไ่ดรับการแตงตั้ง 
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ตามวรรคกอน  ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือ
ประโยชนผูอื่น  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา  86  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 -  บริษัท  บางกอกแอธเลติก จํากัด 
 -  บริษัท  บตูิคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
                               -  บริษัท  พูนชัย จํากัด 

- บริษัท  วีน จํากัด 
 -  บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท  สหไทยพฒันภัณฑ จํากัด 
 -  บริษัท โอ ซี ซี จาํกัด (มหาชน) 

- บริษัท  อินทนิลเชียงใหม จํากัด 
 -  บริษัท  แคน จํากัด 
 -  บริษัท  อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี. จํากัด 
                               -  บริษัท  ซัน แอนด แซนด จาํกัด                                                                                               
 -  บริษัท  อินเตอรเซาท จํากัด 
            - บริษัท  โคราชวัฒนา จํากัด    
   - บริษัท  ปากน้ําโพวัฒนา จํากัด  
 -  บริษัท  มหาราชพฤกษ จํากัด 
 -  บริษัท  สหไดเร็กชั่น อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
 -  บริษัท  เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด 
 - บริษัท  ซิลเวอรเรน จํากัด 
 -  บริษัท  สหเอเชียแปซิฟค จํากัด 
 -  บริษัท  แฟนซีแอล (ไทยแลนด) จํากัด 
 -  International Commercial Coordination (HK) Limited. 

- I & I (ITOKIN I.C.C.) PTE. LTD. 
- บริษัท ชิเซโด โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด 
- บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จํากัด 
- บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
- บริษัท ศรีราชา  บ ีเอส ซี โบวลิ่ง  จํากัด 
- บริษัท  มิตรพัฒนา  โฮมชอปปง  จาํกัด 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ
 กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว  ตางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ   
  ดวยคะแนนเสียง    -  ไมเห็นดวย   - ไมมี  - 
 -  งดออกเสียง     1   ราย      4,267,800  หุน 

 -  เห็นชอบดวย   113   ราย  254,058,100  หุน   
สรุปผลการเลอืกตั้งกรรมการบริษทัที่เขาบริหารงานในป 2549  ดังนี ้

   1. ดร. สม                  จาตุศรีพทิักษ  
   2. ดร. บุณยสิทธิ์      โชควัฒนา         
   3. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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   4. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ          (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 
   5. นายอมร อัศวานันท          (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 
   6. พล.ต.อ. สมชาย                ประภัสภักด ี       (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

   7. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล            (กรรมการเขาใหม), (กรรมการอิสระ) 
   8. นายมน ู ลีลานวุัฒน 
   9. นางดารณ ี             มานะวาณิชเจริญ 
 10. นายวีระ       เอื้ออารักษ 
 11. นายธรรมรัตน โชควัฒนา 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1

  โดยกําหนดอํานาจกรรมการไวดังนี้  “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชือ่รวมกันและประทบัตราสําคัญ
ของบริษทั  กรรมการลงลายมอืชื่อประกอบดวย 
 1.  ดร. สม         จาตุศรีพทิักษ 2.  ดร. บุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา 
 3.  ดร. บุญเกียรติ  โชควัฒนา 4.  นายมน ู ลีลานวุัฒน 
 5.  นางดารณ ี     มานะวาณิชเจริญ 6.  นายวีระ      เอื้ออารักษ 
 7.  นายธรรมรัตน โชควัฒนา” 
 หลังจากนั้นประธานทีป่ระชุม  กลาวขอบคุณนายสมพล  ชัยสิริโรจน  ที่ไดชวยเหลืองานคณะกรรมการบริษัท
ตลอดมาดวยด ี  ถงึแมนายสมพล    ชัยสิริโรจน   จะลาออกจากคณะกรรมการบริษทั   แตยังคงเปนกรรมการบริหารตอไป  และขอให
นายสมพล  ชัยสิริโรจน   มีสุขภาพรางกายแข็งแรงเปนปกติในเร็ววนั 
 

 5.2 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
                       กรรมการผูอาํนวยการ  เรียนตอทีป่ระชุมวา  ตามขอบังคับของบรษิัท  หมวดที่ 3   เรื่องคณะกรรมการขอ 
33. “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ  เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอืน่โดยปกติวิสัยในฐานะทีเ่ปนกรรมการของบริษัท  เชน  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประกัน  บําเหน็จ  เงินอุดหนนุ 
เงินรางวัล  คารักษาพยาบาล  คาน้ํามัน  คาพาหนะ  ความในวรรคตน  ไมรวมถึงคาตอบ  แทนหรอืสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะ
พนักงานหรอืลูกจางของบริษทั”  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษทัทีป่ฏิบัติงานมา
ดวยความอุตสาหะในวงเงินที่เทากบัปที่แลวในจํานวนไมเกิน  20,000,000.-  บาทตอป  และใหมีผลใชตอไปทกุปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง   คาตอบแทนกรรมการบริษัทจาํนวนเงินที่กลาวนีไ้มรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่รรมการไดรับในฐานะพนักงาน
หรือ ลูกจางของบริษัท  และการจัดสรรเงินดังกลาวใหอยูในความรับผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูรับผิดชอบ 
จํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการสาํหรับผลการดําเนนิงานป 2548  ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2548   หนา 106   เปนคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัทเทานั้น   ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีไ่ดรับในฐานะพนกังานหรือลกูจางของบริษทั   จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัต ิ                                                                                                                                      
 กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เสนอ 
  ดวยคะแนนเสียง -  ไมเห็นดวย - ไมมี - 

 -  งดออกเสียง     1   ราย      4,267,800  หุน 
 -  เห็นชอบดวย   113   ราย  254,058,100  หุน   

 

วาระที ่6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี
  กรรมการผูอาํนวยการ เรียนตอทีป่ระชุมวา ตามขอบงัคับของบริษทั หมวดที ่4 เรื่อง การประชุมผูถือหุน ขอ 45.(5) 
กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและกาํหนดคาสอบบัญชีของบริษทั  ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่40  ประจําป 2548  กาํหนดให 
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นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  และ/หรือนางวไิลรัตน  โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2982  และ/หรือ 3104  จากสํานักงาน
สอบบัญช ี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชขีองบริษทั โดยสํานักงานสอบบัญชีและบุคคลดังกลาวมิไดใหบรกิารอื่นแกบริษทันอกเหนือจาก 
การสอบบัญช ี ในจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2548   ดังนี้               
  คาสอบบัญชีประจําป                500,000.-  บาท 
 คาสอบทานรายไตรมาส (85,000*3) 255,000.-  บาท 
                                                               รวม   755,000.-  บาท 
 

และในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือกนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  และ/หรือ นางวไิลรัตน  โรจนนครินทร เปนผูสอบบัญชี
ในป 2549 อีกครั้งหนึ่งเปนปที ่5  เนื่องจากเปนผูมีความเชี่ยวชาญ และมคุีณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษทั  สภาวิชาชีพบัญชี  
กลต.  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยกาํหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2549  ดังนี้  
 คาสอบบัญชีประจําป                       520,000.-  บาท 
 คาสอบทานรายไตรมาส  (95,000 * 3)         285,000.-  บาท 
                                                            รวม 805,000.-  บาท 
 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ  
 กรรมการผูอาํนวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  แตไมมีผูถอืหุนทานใดซักถาม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ตางเห็นชอบให นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  และ/หรือ นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  
เปนผูสอบบัญชีของบริษทัในป 2549  และจํานวนเงินคาสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 ดวยคะแนนเสียง        -  ไมเห็นดวย - ไมมี  - 
 -  งดออกเสียง     2   ราย      4,267,970  หุน 

 -  เห็นชอบดวย   112   ราย  254,057,930  หุน   
 

 วาระที ่7   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา  
  ประธานจึงกลาวขอบคุณทานผูถือหุนทุกๆ ทาน  ที่กรุณาสละเวลามารวมประชุมกับพวกเราในวันนี ้ และ

ขอขอบคุณอยางย่ิงอีกครั้งที่กรุณาสนับสนุนผูบริหารของบริษทัมาตลอดป   เมื่อไมมีกิจการอื่นประธานจึงกลาวปดการประชุมและ
เชิญทานผูถือหุนรับประทานน้ําชา 
    

 เลิกประชุมเวลา  13.27 น. 
            
                                                                                                                สม  จาตุศรพีิทักษ 
      (ดร. สม จาตุศรีพิทักษ) 
                ประธานทีป่ระชุม 

 
    ดารณี   มานะวาณิชเจริญ 
(นางดารณ ี มานะวาณิชเจริญ) 
        กรรมการเลขานุการ 
 
 
     บุญเกียรติ   โชควัฒนา            ธรรมรัตน   โชควัฒนา 
(นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)    (นายธรรมรัตน  โชควฒันา)              
                                       กรรมการ 
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