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(สําเนา)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 ประจําป 2549
ณ 24 เมษายน 2549
การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41 ประจําป 2549 ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จํานวนผูถอื หุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ( 4 เมษายน
2549 เวลา 12.00 น. ) รวมทั้งสิ้น 1,861 ราย รวมจํานวนหุนที่ถอื ทั้งสิ้น 290,633,730 หุน
ผูเขารวมประชุมมีดังนี้
- กรรมการบริษทั
1. ดร. สม
จาตุศรีพทิ ักษ
2. ดร. บุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
3. ดร. บุญเกียรติ
โชควัฒนา
4. ดร. ธีระพงษ
วิกิตเศรษฐ
5. นายอมร
อัศวานันท
6. พล.ต.อ. สมชาย
ประภัสภักดี
7. นายมนู
ลีลานุวัฒน
8. นางดารณี
มานะวาณิชเจริญ
9. นายวีระ
เอื้ออารักษ
10. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
- ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใหม
พล.ต.ท. อัมรินทร
เนียมสกุล
- ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการเลขานุการ แจงการนับองคประชุมและผูมีสวนไดเสีย
1 เมื่อเริ่มประชุมมีผถู ือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 109 ราย รวมจํานวนหุน 257,589,390 หุน คิดเปนรอยละ
88.63 ครบเปนองคประชุม
[และกอนปดการประชุมมีผถู ือหุน เขาประชุมสมทบเพิ่มอีก 5 ราย จํานวนหุน 736,510 หุน รวมผูถือหุน และผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมจํานวนหุน ทั้งสิ้น 258,325,900 หุน คิดเปนรอยละ 88.88 ]
2 จํานวนผูถอื หุนและผูรบั มอบฉันทะที่ไมมีสทิ ธิเขารวมประชุม
-ไมมี 3 จํานวนผูถอื หุนและผูรบั มอบฉันทะที่ไมมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
-ไมมี ดร.สม จาตุศรีพทิ ักษ ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาทีป่ ระธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 41
ประจําป 2549
กอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถ อื หุนที่สละเวลามาเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมผูถอื หุนทราบวา
ไดมอบหมายให นางดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการเลขานุการ ชวยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูถือหุนกอนการประชุม
และไดผลสรุปวาไมมีปญหาโตแยงในเอกสารหลักฐานของผูถอื หุนที่เขารวมประชุม
หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจึงดําเนินการประชุมโดยชี้แจงใหผูถือหุน ไดทราบถึงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติสาํ หรับการจัดประชุมผูถอื หุนของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้
1. ผูถอื หุนมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นไดทกุ วาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
2.1 ใหถือตามขอบังคับของบริษัทขอ 44 “ในการออกเสียงลงคะแนนใหนบั 1 หุนเปน 1 เสียง”
2.2 การลงคะแนนเสียงใหกระทําโดยเปดเผยในทุกวาระ
การลงคะแนนเสียงใชวิธีชูปายคะแนนเสียง ตามที่ไดรับจากเคาเตอรลงทะเบียน ดานหนาหองประชุม
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และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใชสิทธิในฐานะผูถอื หุน ลงคะแนนเห็นชอบดวยทุกวาระ ในกรณีที่ไดรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน อื่น ใหเปนไปตามหนังสือมอบฉันทะ พรอมมอบวาระการประชุมใหนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผูอาํ นวยการ
เปนผูดําเนินการตอไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 40 ประจําป 2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548
กรรมการผูอาํ นวยการไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษทั ฯไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 40
ประจําป 2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งไดบันทึกขอเท็จจริง ครบถวน ถูกตองตามที่ประชุม ใหผูถือหุนไวลว งหนาพรอมกับ
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว หากไมมีขอสงสัยอันใด ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย 4,267,800 หุน
- เห็นชอบดวย 113 ราย 254,058,100 หุน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2548 ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป
กรรมการผูอาํ นวยการไดชี้แจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2548 ได
จัดพิมพรายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจําป 2548 โดยจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของ กลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สากลนิยม ซึ่งครบถวน ถูกตอง ตามขอเท็จจริง ตามที่ไดสงใหผูถือหุนไวลว งหนาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม และ
บริษัทฯ ไดจัดเผยแพรรายงานประจําป 2548 ไวใน website ของบริษทั ( www.icc.co.th ) หากมีขอสงสัยประการใด ขอเชิญถาม
เพิ่มเติมได เมื่อไมมีผูใดสงสัย ขอใหที่ประชุมรับทราบ และขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
กรรมการผูอาํ นวยการ ขอใหที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2548 หนา 128 ถึงหนา 183 โดยจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว ตามที่ไดสงในรูปหนังสือหรือ CD ใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หากไมมี
ทานใดสงสัย ขอใหที่ประชุมอนุมตั งิ บการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีนี้
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบอนุมตั ิงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชีดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย 4,267,800 หุน
- เห็นชอบดวย 113 ราย 254,058,100 หุน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไร
4.1 จายเงินปนผลประจําป 2548 เทากับ 1.00 บาทตอหุน
กรรมการผูอาํ นวยการ ไดเรียนตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 10/2548 เมื่อ วันที่ 28
กุมภาพันธ 2549 กําหนดใหนําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุนในการจายเงินปนผลประจําป 2548 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวนั ที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท ตามนโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ กําหนดมาตรฐานการจายไว
20% ของราคา Par ในป 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 686,289,528.25 บาท
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เห็นสมควรจายเงินปนผลในป 2548 ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน สําหรับผูถอื หุนที่มีรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ณ วันที่ 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 โดยกําหนดจายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจายเงินปนผล
ดังกลาว
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบอนุมตั ิจายเงินปนผลประจําป 2548 ตามทีก่ รรมการผูอํานวยการกลาว
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย 4,267,800 หุน
- เห็นชอบดวย 113 ราย 254,058,100 หุน
4.2 จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผูอาํ นวยการชี้แจงวา ตามขอบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปนผลและเงินสํารองขอ 59.
"บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษทั " ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวจํานวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสํารองตามกฎหมาย
50,000,000.- บาท ซึ่งเทากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่ม
เนื่องจากไดสํารองไวครบถวน ตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย 4,267,800 หุน
- เห็นชอบดวย 113 ราย 254,058,100 หุน
4.3 จัดสรรเงินสํารองทั่วไป
กรรมการผูอาํ นวยการชี้แจงวา ในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหจัดสรรเงินสํารองทั่วไปเทากับ
10% ของกําไรสุทธิประจําป 2548 เปนเงิน 68,628,952.83 บาท เพื่อใหบริษัทฯ มีฐานเงินสํารองทั่วไปทีแ่ ข็งแกรง ดํารงความมั่นคง
แกกิจการ เพิ่ม Shareowner’s Wealth จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
2 ราย 4,267,970 หุน
- เห็นชอบดวย 112 ราย 254,057,930 หุน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
กรรมการผูอาํ นวยการ เรียนตอทีป่ ระชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ขอ
22. "ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สดุ กับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สดุ นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได" กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ ดรับ
การแตงตั้งมีจํานวน 11 ทาน ตามขอบังคับจะตองออกตามวาระ 4 ทาน ประกอบดวย
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1.
2.
3.
4.

พล.ต.อ. สมชาย
นายมนู
นายวีระ
นายสมพล
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ประภัสภักดี
ลีลานุวัฒน
เอื้ออารักษ
ชัยสิริโรจน

คณะกรรมการสรรหา ขอเสนอกรรมการทั้ง 4 ทาน ซึง่ พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
และบริหารงานในป 2549 ตอไป เนื่องจากกรรมการผูไดรับการคัดเลือกเปนผูมีความรู ประสบการณ และทําคุณประโยชนใหแก
บริษัทมาโดยตลอด
แตเนื่องจากนายสมพล ชัยสิริโรจน มีความประสงคไมขอเปนกรรมการอีกวาระหนึง่ เนื่องจาก
ปญหาดานสุขภาพ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล เปนกรรมการบริษทั แทนนายสมพล
ชัยสิริโรจน เนื่องจากเปนผูท รงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม)
กรรมการผูอาํ นวยการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสรรหากลาวแนะนํา พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล
กรรมการใหมและแจงประวัติตอ ทีป่ ระชุม ดังนี้
พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล
อายุ
: 59 ป
สัญชาติ
: ไทย
วุฒิการศึกษา
: - ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร (ตํารวจ)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- Master of Art
University of KANSAS, U.S.A.
ตําแหนงปจจุบัน
: ผูบัญชาการสํานักงานนิติวทิ ยาศาสตรตํารวจ
ประสบการณ
: พ.ศ. 2528
นายเวรอธิบดีกรมตํารวจ
พ.ศ. 2530
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง
พ.ศ. 2531
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2537
ผูบังคับการกองการตางประเทศ
พ.ศ. 2541
รองผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
พ.ศ. 2543
รองผูบัญชาการตํารวจสันติบาล
พ.ศ. 2545
จเรตํารวจ
พ.ศ. 2546
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6
พ.ศ. 2547
ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง
พ.ศ. 2548
ผูบัญชาการสํานักงานนิติวทิ ยาศาสตรตํารวจ
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา "หามมิใหกรรมการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผู
ถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกทานทีไ่ ดรบั การแตงตั้ง

5
สิ่งที่สงมาดวย 1

ตามวรรคกอน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือ
ประโยชนผูอื่น เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดตอไปนี้
- บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด
- บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท พูนชัย จํากัด
- บริษัท วีน จํากัด
- บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
- บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ จํากัด
- บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)
- บริษัท อินทนิลเชียงใหม จํากัด
- บริษัท แคน จํากัด
- บริษัท อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี. จํากัด
- บริษัท ซัน แอนด แซนด จํากัด
- บริษัท อินเตอรเซาท จํากัด
- บริษัท โคราชวัฒนา จํากัด
- บริษัท ปากน้ําโพวัฒนา จํากัด
- บริษัท มหาราชพฤกษ จํากัด
- บริษัท สหไดเร็กชั่น อินเตอรเนชัน่ แนล 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 บี เอส ซี โบวลิ่ง จํากัด
- บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปง จํากัด
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย 4,267,800 หุน
- เห็นชอบดวย 113 ราย 254,058,100 หุน
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทั ที่เขาบริหารงานในป 2549 ดังนี้
1. ดร. สม
จาตุศรีพทิ ักษ
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
ประภัสภักดี (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
7. พล.ต.ท. อัมรินทร
เนียมสกุล
(กรรมการเขาใหม), (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู
ลีลานุวัฒน
9. นางดารณี
มานะวาณิชเจริญ
10. นายวีระ
เอื้ออารักษ
11. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
โดยกําหนดอํานาจกรรมการไวดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษทั กรรมการลงลายมือชื่อประกอบดวย
1. ดร. สม
จาตุศรีพทิ ักษ
2. ดร. บุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
3. ดร. บุญเกียรติ
โชควัฒนา
4. นายมนู
ลีลานุวัฒน
5. นางดารณี
มานะวาณิชเจริญ
6. นายวีระ
เอื้ออารักษ
7. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา”
หลังจากนั้นประธานทีป่ ระชุม กลาวขอบคุณนายสมพล ชัยสิริโรจน ที่ไดชวยเหลืองานคณะกรรมการบริษัท
ตลอดมาดวยดี ถึงแมนายสมพล ชัยสิริโรจน จะลาออกจากคณะกรรมการบริษทั แตยังคงเปนกรรมการบริหารตอไป และขอให
นายสมพล ชัยสิริโรจน มีสุขภาพรางกายแข็งแรงเปนปกติในเร็ววัน
5.2 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูอาํ นวยการ เรียนตอทีป่ ระชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการขอ
33. “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอืน่ โดยปกติวิสัยในฐานะทีเ่ ปนกรรมการของบริษัท เชน เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน
เงินรางวัล คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน คาพาหนะ ความในวรรคตน ไมรวมถึงคาตอบ แทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรบั ในฐานะ
พนักงานหรือลูกจางของบริษทั ” คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษทั ทีป่ ฏิบัติงานมา
ดวยความอุตสาหะในวงเงินที่เทากับปที่แลวในจํานวนไมเกิน 20,000,000.- บาทตอป และใหมีผลใชตอไปทุกปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนกรรมการบริษัทจํานวนเงินที่กลาวนีไ้ มรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่ รรมการไดรับในฐานะพนักงาน
หรือ ลูกจางของบริษัท และการจัดสรรเงินดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูรบั ผิดชอบ
จํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2548 หนา 106 เปนคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัทเทานั้น ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีไ่ ดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษทั จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย 4,267,800 หุน
- เห็นชอบดวย 113 ราย 254,058,100 หุน
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
กรรมการผูอาํ นวยการ เรียนตอทีป่ ระชุมวา ตามขอบังคับของบริษทั หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผูถ ือหุน ขอ 45.(5)
กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 40 ประจําป 2548 กําหนดให
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นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ/หรือนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 3104 จากสํานักงาน
สอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษทั โดยสํานักงานสอบบัญชีและบุคคลดังกลาวมิไดใหบริการอื่นแกบริษทั นอกเหนือจาก
การสอบบัญชี ในจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2548 ดังนี้
คาสอบบัญชีประจําป
500,000.- บาท
คาสอบทานรายไตรมาส (85,000*3)
255,000.- บาท
รวม
755,000.- บาท
และในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือกนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร เปนผูสอบบัญชี
ในป 2549 อีกครั้งหนึ่งเปนปที่ 5 เนื่องจากเปนผูมีความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษทั สภาวิชาชีพบัญชี
กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2549 ดังนี้
คาสอบบัญชีประจําป
520,000.- บาท
คาสอบทานรายไตรมาส (95,000 * 3)
285,000.- บาท
รวม
805,000.- บาท
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กรรมการผูอาํ นวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผถู อื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางเห็นชอบให นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร
เปนผูสอบบัญชีของบริษทั ในป 2549 และจํานวนเงินคาสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
2 ราย 4,267,970 หุน
- เห็นชอบดวย 112 ราย 254,057,930 หุน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา
ประธานจึงกลาวขอบคุณทานผูถ ือหุนทุกๆ ทาน ที่กรุณาสละเวลามารวมประชุมกับพวกเราในวันนี้ และ
ขอขอบคุณอยางยิ่งอีกครั้งที่กรุณาสนับสนุนผูบ ริหารของบริษทั มาตลอดป เมื่อไมมีกิจการอื่นประธานจึงกลาวปดการประชุมและ
เชิญทานผูถ ือหุนรับประทานน้ําชา
เลิกประชุมเวลา 13.27 น.
สม จาตุศรีพิทักษ
(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ)
ประธานทีป่ ระชุม
ดารณี มานะวาณิชเจริญ
(นางดารณี มานะวาณิชเจริญ)
กรรมการเลขานุการ

บุญเกียรติ โชควัฒนา
ธรรมรัตน โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน โชควัฒนา)
กรรมการ

