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

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ. 2559 
ณ  25  เมษายน  2559 

 
          การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ. 2559  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 ประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายธรรมรัตน์   โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 5. ดร. ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายอมร   อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายนพพร  พงษเ์วช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8. นางดวงพร  สุจริตานุวตั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 9. นายมนู   ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 
      10. นายวรีะ   เอ้ืออารักษ ์ กรรมการ 
      11. นายสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 
                         ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
                          1.  นางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ 
                          2.  นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ 
 ข.  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  เขา้ร่วมประชุม   
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล ำดบัที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนกรรมกำร                ประธำน 
      1 คณะกรรมการตรวจสอบ               4 ดร. ธีระพงษ ์     วกิิตเศรษฐ 
      2 คณะกรรมการสรรหา               5 นายบุณยสิทธ์ิ    โชควฒันา 
      3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน               3 นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 
      4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง               7 นายอมร             อศัวานนัท ์
      5 คณะกรรมการธรรมาภิบาล               4 นายนพพร          พงษเ์วช 
      6 คณะกรรมการบริหาร             12 นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 

 
 ค. คณะกรรมการบริหาร   ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน รวมทั้งฝ่ายจดัการ   

เขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี                                                                                               
 1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 2.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร   

 3.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา           กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร                                                  
 4. นายสมพล    ชยัสิริโรจน์ กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่าย W  ดูแลสินคา้ ARROW 
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5.  นายณัฐพฒัน์  เพช็รรัตนาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 
6.  นายคณิศร  สุยะนนัทน์                  ผูอ้  านวยการฝ่าย  A   ดูแลสินคา้เคร่ืองหนงั  NATURALIZER 
7.  นางรมิดา รัสเซลล ์มณีเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย B  ดูแลสินคา้บูติคสตรีกลุ่ม  ITOKIN, BSC,  

                                                                                      ELLE, BECKY  RUSSELL  เคร่ืองหนงั ELLE  และ  MICHEL  
      KLEIN 
                           8.  นางบุษบง  ม่ิงขวญัยนื ผูอ้  านวยการฝ่าย H  ดูแลสินคา้เคร่ืองส าอาง BSC COSMETOLOGY 
                           9.  นายสมคิด  จกัรวาฬนรสิงห์ ผูอ้  านวยการฝ่าย J  ดูแลสินคา้นาฬิกา  และเคร่ืองหนงั  BSC,  
    GUY  LAROCHE,  LOUIS  FONTAINE,  HOW 
  10.  นางนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  านวยการฝ่าย  M, O  ดูแลสินคา้ชุดชั้นในสตรี  BSC, 
                                                                                       ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดและถนอมผา้  ESSENCE 
                          11.  นายประณต  เวสารัชวทิย ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย R     ดูแล  HIS & HER  SHOPS 
  12.  นายชยัเลิศ  มนูญผล ผูอ้  านวยการฝ่าย  S  ดูแลสินคา้กีฬาและอุปกรณ์กอลฟ์  MIZUNO 
  13.  ดร. เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  V  ดูแลสินคา้  MASS 
  14. นายไพโรจน์  หิรัญวงศส์วา่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย     
  15. นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส านกังานบริษทั  
                         16.  ดร. สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร            ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                         17.  นายสวสัด์ิ   โพธ์ิสินสมวงศ ์         ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาองคก์ร                  
                   ง. ท่ีปรึกษากฎหมาย   -  ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนบัคะแนน  ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
                           1.  นางสาวสุพรรณี   เหลืองสถิต       บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ากดั   
                            2.  นางพนมรัตน์   สังฆกิจ                 บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ากดั 

                         จ. ผูส้อบบญัชี   -     ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนน 
 - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 
                                                            จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ  ากดั 

                         ฉ. ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุม  
  จ านวนผูถื้อหุน้  ณ  วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
    ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ (18  มีนาคม  2559)  รวมทั้งส้ิน  1,957 ราย   
   รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้    
  ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม  13:00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  89  คน  149  ราย   
    รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  240,041,210  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  82.59     
  และในระหวา่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม   รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  
   90  คน  150  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  240,041,310  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  82.59 
  จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
  -  มาดว้ยตนเอง    53    ราย  จ านวน    24,330,376   หุน้ =    8.37%   
  -  รับมอบฉนัทะ  97     ราย จ านวน  215,710,934   หุน้ =  74.22%   

 นางดวงฤดี  มิลินทางกรู   เลขานุการบริษทั  แจง้การนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  89  คน  149  ราย  รวมจ านวนหุน้   

    240,041,210  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  82.59   ครบเป็นองคป์ระชุม 
 2. จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.  จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี – 
 



   
3 

  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 ดร. สม  จาตุศรีพิทกัษ ์  ประธานกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม     กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 51  ปี พ.ศ. 2559  
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม   และแนะน ากรรมการบริษทั   
ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด   ฝ่ายจดัการ  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั   ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน ท่ีปรึกษา
กฎหมาย   และผูส้อบบญัชี  
 และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ. 2559  น้ี   บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให ้   
ผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยจดัท าเป็น
หนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู เลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 ธนัวาคม  2558  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุม และ/
หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   
 และไดม้อบหมายใหน้างดวงฤดี  มิลินทางกรู เลขานุการบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ก่อนการประชุม  
และไดผ้ลสรุปวา่ไม่มีปัญหาโตแ้ยง้ในเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 หลงัจากนั้น  ประธานท่ีประชุมช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 2. วธีิการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 

 2.2 การลงคะแนนเสียงใหก้ระท าโดยเปิดเผยทุกวาระ 
                                            ท่านผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนน และป้ายคะแนน  จากโต๊ะลงทะเบียนดา้นหนา้หอ้งประชุม   
   การลงคะแนนเสียงใชว้ธีิชูป้ายคะแนนเสียง   ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  
    หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
            การนบัคะแนน  จะน าคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนเสียง 
     ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
 2.3 กรณีท่านผูถื้อหุน้ท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามความ 
     ประสงคข์องผูถื้อหุน้  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทัล่วงหนา้  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตาม 
    ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 3. เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส    บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ย 
     ระบบ Barcode  ผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั 

 3.1 ในทุกๆ วาระ   ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ  
                                         ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ใหชู้ป้ายคะแนน   เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจก 
     บตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  และระบุความเห็น  พร้อมทั้งลงนาม   เจา้หนา้ท่ีจะ 
     เก็บบตัรลงคะแนนทนัที    

 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ      
                                   โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   พร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนน 
                                   กรณีท่านผูถื้อหุน้  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหชู้ป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน 
                                   เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน หลงัจบวาระน้ี 
                4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้   ผูถื้อหุน้มีสิทธิออก 
   เสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา  และบริษทัฯ  จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มา 
   ร่วมประชุมระหวา่งการประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน   เพื่อบนัทึกใน 
   รายงานการประชุมต่อไป 
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 คณะกรรมการบริษทั ขอใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวาระ  ในกรณีท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้อื่น   
ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมมอบวาระการประชุมใหน้ายบุญเกียรติ  โชควฒันา   ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูด้  าเนินการต่อไป 
 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง  ก.ล.ต.  “ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้”     ก่อนข้ึนวาระใหม่ทุกคร้ัง  แผนก
ลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
                    ก่อนเขา้วาระ 1      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่     1    1  100  
รวมสะสม  90 150  240,041,310 290,633,730 

  เทียบ % 82.59 100 
  

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50 ปี พ.ศ. 2558  เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2558 

  ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  50  ปี พ.ศ.  2558   เม่ือวนัที่  27  เมษายน 2558   ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมแลว้   รายงาน

น้ีไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามท่ีประชุม   และจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายใน  14  วนันบัแต่วนัประชุม   จดัส่งให้

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย ์  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

(http://www.icc.co.th )  หากไม่มีขอ้สงสัยอนัใด  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 ประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

  - ไม่เห็นดว้ย              0                      0                               0 

  - งดออกเสียง              0                      0                               0 

  - เห็นชอบดว้ย          150    240,041,310                      100.00 

 ก่อนเขา้วาระ 2      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่              0     0  0  

รวมสะสม            90  150  240,041,310 290,633,730 

  เทียบ % 82.59 100 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี  2558   ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์วใ้น 

รายงานประจ าปี   2558  

 ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานใน 

ปี 2558  ไดจ้ดัท ารายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี 2558   โดยจดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของ  ก.ล.ต.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถูกตอ้ง  ตามขอ้เท็จจริง  ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม   และบริษทัฯ  

ไดจ้ดัเผยแพร่รายงานประจ าปี  2558  ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 

 

 

 

 

http://www.icc.co.th/
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                   ผลการด าเนินงานในปี 2558 สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

รำยกำร 2558 2557 % 

รายไดจ้ากการขาย 12,342,816,129 12,033,001,278   102.57  

ก าไรขั้นตน้ 4,701,909,701 4,597,530,017  102.27  

รายไดอ่ื้นๆ 536,593,413 529,822,724   101.28  

ค่าใชจ่้าย 4,474,991,829 4,475,624,313     99.99  
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

44,659,055 (49,684,041) 189.89 

ภาษีเงินได ้ 105,457,284 59,148,335  178.29  

ก าไรสุทธิ 702,713,056 542,896,052  129.44  
1. รายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึน 309,820,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ  2.57  เน่ืองจากการจดักิจกรรมส่งเสริม 

    การขายในรูปแบบต่างๆ  และการเพ่ิมช่องทางการขายดา้น  online  ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง 
2. ก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึน 104,300,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ  2.27  มาจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และการบริหาร 

   จดัการตน้ทุนขายดีข้ึน 
3. รายไดอ่ื้นๆ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.28  มาจากเงินปันผลรับท่ีเพ่ิมข้ึน 
4. ค่าใชจ่้าย ลดลงร้อยละ 0.01 เน่ืองจากเปล่ียนการบนัทึกบญัชี  ค่าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ร้านคา้มาเป็น 

รายจ่ายฝ่ายทุน และตดัจ่ายเป็นค่าเส่ือมราคา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ
นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจ่้าย                                         

5. ก าไรเพ่ิมข้ึน  159,820,000.- บาท   คิดเป็นร้อยละ  29.44   สาเหตุหลกัมาจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมี     
ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน   

 และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี  2558   ของบริษทั 

 ในปี  2558  บริษทัฯ  ไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ส่ือสารนโยบายดงักล่าวไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั อาทิ คู่คา้ Supplier รวมทั้งจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและ 

พนกังานทุกระดบั  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ  และรับรู้นโยบายดงักล่าวเพ่ือน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบริษทั     

และเพ่ือใหก้ารด าเนินตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  บริษทัฯ พฒันาระบบรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบาะแส   

การทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่  ผา่น email: iccauditcommittee@icc.co.th  และตู ้ป.ณ. 22  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   อีกทั้งบริษทัฯ  อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท าขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ พร้อมจดัเตรียมคู่มือ       

และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อยืน่ขอรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทยภายในปี 2559   

หากมีขอ้สงสัยประการใด   ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย  ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบและขอผา่นไปยงัวาระต่อไป  

 ประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 ก่อนเขา้วาระ 3      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่     0     0  0  

รวมสะสม         90  150  240,041,310 290,633,730 

  เทียบ % 82.59 100 
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 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
   ประธานกรรมการบริหาร   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2558   ซ่ึงจดัท าไวใ้นรายงานประจ าปี 2558 หนา้ 121 ถึงหนา้ 178 โดยจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตไดต้รวจสอบและรับรองความถูกตอ้ง  และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้   ตามท่ีไดส่้งหนงัสือ หรือ  CD  
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  
หากมีขอ้สงสัยประการใด ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย  ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
                                   ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         150    240,041,310                      100.00 

   
  ก่อนเขา้วาระ 4      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่             0    0  0  
รวมสะสม           90 150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 
   วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร 

   4.1 จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2558 
        ประธานกรรมการบริหาร    เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  10/2558   เม่ือ
วนัที่  23  กุมภาพนัธ์  2559   ก าหนดใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2558 ส าหรับผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2558  ในอตัราหุน้ละ 1.05 บาท  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐาน
การจ่ายไว ้20% ของราคา Par ต่อหุน้   ในปี  2558  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  678,418,345.85  บาท  เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี  2558  ใน
อตัรา 1.05  บาทต่อหุน้  ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  เป็นวนัที่  4  พฤษภาคม  2559  และ
วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 
เป็นวนัที่  9  พฤษภาคม  2559  จ านวน 290,633,730 หุน้  เป็นเงิน 305,165,416.50  บาท   โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ  30   ท  าให ้ Payout  ratio มีอตัรา 0.45  เท่า  เท่ากบั  105%  ของราคา Par ต่อหุน้   ก าหนดจ่ายในวนัท่ี  24  
พฤษภาคม  2559 
               ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

 
รำยกำร หน่วยนับ 

ปี 2558 ปี 2557 % 
 จ่ำย 24 พ.ค. 59 

(ปีที่เสนอ) 
จ่ำย 26 พ.ค. 58 

(ปีที่แล้ว) 
58/57 

 1.  ก าไรสุทธิ    บาท      678,418,345.85        637,564,408.00          106.41 
 2.  จ านวนหุน้    หุน้      290,633,730        290,633,730          100.00 
 3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้    บาท                        1.05                          1.05          100.00 
 4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย    บาท      305,165,416.50        305,165,416.50          100.00 
 5.  Payout ratio    เท่า                        0.45                          0.48            93.75 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
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   ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม                                 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ต่างเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ตามท่ีประธานกรรมการบริหารกล่าว  

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         150    240,041,310                      100.00 

  
 4.2 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
                                      ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6  เร่ืองเงินปันผลและเงินส ารอง ขอ้ 58.  
“บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา   จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั”  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มี
ทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท  มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้  290,633,730.- บาท  และมีเงินส ารองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท 
ซ่ึงเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน  คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิม เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้น
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั    
 ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         150    240,041,310                      100.00 

 
 4.3 จดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 

     ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา่   ในปีน้ีคณะกรรมการบริษทั  ขอเสนอใหจ้ดัสรรเงินส ารองทัว่ไป   
เท่ากบั 10%  ของก าไรสุทธิ ประจ าปี  2558  เป็นเงิน 67,841,834.59  บาท   เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีฐานเงินส ารองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ารงความ
มัน่คงแก่กิจการ  เพ่ิม   Shareowner’s Wealth   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั  
 ประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         150    240,041,310                      100.00 

 
 ก่อนเขา้วาระ 5      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่             0                 0                    0  
รวมสะสม           90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 
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 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  และเพ่ิมต าแหน่งกรรมการบริษทั อีก  1  ต าแหน่ง 
  5.1   เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ   
                                  ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   หมวดท่ี  3  เร่ืองคณะกรรมการ  
ขอ้ 21.   “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ  านวนกรรมการ 
ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้   ปัจจุบนักรรมการบริษทั   ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมี
จ านวน 11  คน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  4  คน  ประกอบดว้ย  

1. ดร. สม     จาตุศรีพิทกัษ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษทั 
2. ดร. ธีระพงษ ์        วกิิตเศรษฐ    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธรรมรัตน์      โชควฒันา   กรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร 
4. นายวรีะ   เอ้ืออารักษ ์  กรรมการ  

  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  51  ปี  พ.ศ.  2559  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
  บริษทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูส้รรหา โดยพิจารณา
จากผูท้รงคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถ   ความช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการเป็นรายบุคคล มีคุณสมบติัเหมาะสม  ตอบสนองความ
ตอ้งการของต าแหน่งท่ีวา่งลง  โดยจดัท าตาราง   Board Skill Matrix   เพือ่ใชป้ระกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ   เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บริษทัมีความรู้และเช่ียวชาญจากหลายสาขาอาชีพ  มีวสัิยทศัน์  เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมพิจารณาจากท าเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทย 
   คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ 
สรรหาเป็นรายบุคคล เห็นวา่กรรมการทั้ง 4  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้ก าหนด 
ของ ก.ล.ต. เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั  และท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัมาโดยตลอด  
และท่านท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน  ซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและบริหารงาน ในปี 2559  ต่อไป  
  แต่เน่ืองจาก นายวรีะ  เอ้ืออารักษ ์ มีความประสงคไ์ม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  เน่ืองจากติดภารกิจ 
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เสนอนางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ เป็นกรรมการบริษทั แทน นายวรีะ เอ้ืออารักษ ์ เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวฒิุ   
มีความรู้ ความสามารถ  และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ก.ล.ต.   และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ทั้งน้ี   ดร. ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ   กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งนานกวา่   9  ปี   ยงัคงมีคุณสมบติั 
ครบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ    มีความรู้   ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในดา้นท่ี 
บริษทัตอ้งการ    และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา   จึงเห็นสมควรเสนอ   ใหแ้ต่งตั้ง  ดร.ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ  เป็นกรรมการอิสระต่อไป (ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2  ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม) ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั   ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  (รายละเอียดเก่ียวกบันิยามกรรมการอิสระ  
โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ  3) 
  5.2   เพ่ิมต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก 1 ต าแหน่ง 
                              เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั   มีความหลากหลายวชิาชีพ อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใหดี้
ยิง่ข้ึน  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  เห็นสมควรเสนอใหบ้ริษทัฯ  เพ่ิมต าแหน่งกรรมการบริษทั
อีก  1  ต  าแหน่ง   โดยเสนอใหเ้ลือกนางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์  ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ก.ล.ต.   และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
(ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก  1  ต  าแหน่ง โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2) 
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   และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ.  2535  มาตรา  86   ระบุวา่  “หา้มมิใหก้รรมการ

ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือเป็น

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”     ดงันั้นจึงขอแจง้ให้

ท่ีประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา  86  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535   

ดงัรายละเอียด 

   1.    บริษทั   วนี อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 

   2. บริษทั   สหพฒันพิบูล  จ ากดั (มหาชน) 

   3.  บริษทั   โอ ซี  ซี   จ  ากดั (มหาชน) 

   4. บริษทั   อินทนิลเชียงใหม่  จ  ากดั 

   5. บริษทั   แคน  จ ากดั 

   6. บริษทั   อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ ากดั 

   7. บริษทั   ซนั แอนด ์แซนด ์ จ ากดั 

   8.  บริษทั   อินเตอร์เซา้ท ์ จ ากดั 

   9. บริษทั   โคราชวฒันา  จ ากดั 

   10. บริษทั   ปากน ้าโพวฒันา  จ ากดั 

   11.  บริษทั   มหาราชพฤกษ ์ จ ากดั 

   12.  บริษทั   เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 

   13.  International Commercial Coordination (HK) Limited 

   14.  บริษทั   ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ากดั 

   15.  บริษทั   ซนัร้อยแปด  จ ากดั 

   16. บริษทั   เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  จ ากดั 

   17.   บริษทั    ชอ้ป โกลบอล  (ประเทศไทย)  จ  ากดั 

   18.  Canchana International Co., Ltd 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระเป็นรายบุคคล  และเลือกตั้งกรรมการใหม่ ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

ช่ือกรรมกำร ประเภทกรรมกำร 
เห็นด้วย (เสียง)                      

(%) 
ไม่เห็นด้วย (เสียง)                       

(%) 
งดออกเสียง (เสียง)                       

(%) 
1. ดร. สม   จาตุศรีพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ 240,041,310 

(100.00) 
0   

( 0 ) 
0   

( 0 ) 
2. ดร. ธีระพงษ ์      วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ 240,041,300 

(100.00) 
10   

( 0.00 ) 
0   

( 0 ) 
3. นายธรรมรัตน์    โชควฒันา 
  

กรรมการ 237,053,510 
(98.76) 

2,987,800   
( 1.24 ) 

0   
( 0 ) 

4. นางกอบสุข       แสงสวสัด์ิ กรรมการ 240,041,310 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

5. นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์   กรรมการ 237,053,510 
(98.76) 

2,987,800   
( 1.24 ) 

0   
( 0 ) 
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 สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีเขา้บริหารงานในปี  2559  ดงัน้ี 
 1. ดร.สม จาตุศรีพิทกัษ ์     (กรรมการอิสระ)                    
 2. นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา 
 3. นายบุญเกียรติ      โชควฒันา 
 4. นายธรรมรัตน์      โชควฒันา 
 5. ดร.ธีระพงษ ์       วกิิตเศรษฐ   (กรรมการอิสระ)    
 6. นายอมร      อศัวานนัท ์     (กรรมการอิสระ) 
    7. นายนพพร              พงษเ์วช                (กรรมการอิสระ) 
    8. นางดวงพร  สุจริตานุวตั   (กรรมการอิสระ) 
 9. นายมนู ลีลานุวฒัน์ 
 10. นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 
 11. นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์   (กรรมการใหม่) 
                    12.  นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ  (กรรมการใหม่)      
                   โดยก าหนดอ านาจกรรมการไวด้งัน้ี  กรรมการสองในแปดคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
กรรมการลงลายมือช่ือประกอบดว้ย 
                      1.  ดร.สม          จาตุศรีพิทกัษ ์  2.  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 
 3.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  4.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา 
 5.  นายมนู  ลีลานุวฒัน์  6.  นายสมพล  ชยัสิริโรจน์  
                     7.  นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์    8. นางกอบสุข    แสงสวสัด์ิ 
 
 ก่อนเขา้วาระ 6      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   0     0                    0  
รวมสะสม          90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 
                วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                       ประธานกรรมการบริหาร  เรียนต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หมวดท่ี  3   เร่ือง คณะกรรมการขอ้  
32.   “หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ   เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ  และผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน  โดยปกติวสัิยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  เช่น   เงินเดือน   เบ้ียประชุม   เบ้ียเล้ียง   เบ้ียประกนั   บ  าเหน็จ   เงินอุดหนุน   
เงินรางวลั   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าน ้ามนั   ค่าพาหนะ   ความในวรรคตน้   ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะ
พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั”  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  และกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของกรรมการ  และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ในขนาดใกลเ้คียงกนั  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะ  ในวงเงินท่ีเท่ากบัปีท่ีแลว้ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใช้
มาตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ีกรรมการชุดต่างๆ  ดว้ย   ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ี
กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั   การจดัสรรเงินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน   และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง   และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
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 1. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั   
  - ค่าตอบแทนประจ าปี  (เงินบ าเหน็จ) จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
  - เบ้ียประชุม  จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม   
   -  ประธานกรรมการบริษทั   10,000.- บาท/คร้ัง 
   -  กรรมการ  คนละ  8,000.-  บาท/คร้ัง 
 - ค่าต าแหน่ง  จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษทั 
 2. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ   
  - เบ้ียประชุม  จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ประชุม 
   -  ประธานกรรมการ  10,000.- บาท/คร้ัง 
   -  กรรมการ  คนละ  8,000.-  บาท/คร้ัง 
 3. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   กรรมการบริหารความเส่ียง   
    และกรรมการธรรมาภิบาล  จ่ายเป็นเบ้ียประชุม  เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม คนละ  8,000.- บาท/คร้ัง 
 ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
  ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ                                                                                              (หน่วย : บาท) 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 % 
 (อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ (อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 58/57 
 เม.ย. 57 - เม.ย. 58 เม.ย. 56 - เม.ย. 57  
เงินบ าเหน็จ  เบ้ียประชุม และค่าต าแหน่ง 13,872,000 14,536,000 95.43 
           (รวมเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย)  
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ - ไม่มี - - ไม่มี -  

วงเงินที่ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 20,000,000 20,000,000   100.00 
 
โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี  2558  ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  2558  หนา้  77  

 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี 
 ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย              0            0                                           0 
  - งดออกเสียง              0            0                                            0 
  - เห็นชอบดว้ย          150   240,041,310                                  100.00 

  
    ก่อนเขา้วาระ 7      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่ 0     0                   0  
รวมสะสม         90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 
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 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4  เร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น 
  ขอ้ 44. (5)  ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั    
 ขอ้ 49.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั   

 ขอ้ 50.   ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือก กลบัเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50  ปี พ.ศ. 2558  ก าหนดใหน้ายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  และ/หรือ นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  และ/หรือ  
นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900  และ/หรือ 2316  และ/หรือ  4439  จาก  บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  
จ  ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2558 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  เป็นเงิน  1,390,000.- บาท  ส าหรับปี  2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเลือก 

  1. นายบุญญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900 

   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี  2555)  

 และ/หรือ 2.   นายนิรันดร์   ลีลาเมธวฒัน์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2316   

 และ/หรือ  3.   นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439 

 และ/หรือ  4.   นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7494 

จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2559  อีกวาระหน่ึง เป็นวาระท่ี 5 ซ่ึงพิจารณาคุณสมบติั

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวชิาชีพบญัชี  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ  มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป   มีความเป็นอิสระ   และมีคุณสมบติัครบถว้น  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  ดงัน้ี 
 ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2558 
(ปีที่แล้ว) 

% 
59/58 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 
    
         1,030,000           820,000        125.61 

ค่าสอบทานรายไตรมาส            720,000 
     (240,000*3) 

 570,000  
 (190,000*3)  

       126.32 

รวม          1,750,000   1,390,000        125.90 
ค่าบริการอ่ืน ๆ  
- ใหค้  าปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน 

 
  3,800,000 

 
   - ไม่มี - 

 
   - ไม่มี - 

ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณงานสอบทานงบการเงินประจ างวดของบริษทัเพ่ิมข้ึน 
 
  และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี 2559   

บริษัทย่อย 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี /  
ส ำนักงำนสอบบัญชี 

  ปี 2559 
 (บำท) 

ปี 2558 
(บำท) 

1. Amis Du Monde SARL 
     

JYM Consultant 47,759 
(1,200 Euro) 

51,561 
(1,200 Euro) 

2. บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี 
     

นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ 
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 

250,000 250,000 

3. บจ. ไหมทอง 
     

นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ 
ส านกังานธรรมการยก์ารบญัชี 

130,000 130,000 

                                        รวม 427,759 431,561 
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โดยบริษทั Amis Du Monde SARL และบริษทั ไหมทอง จ ากดั ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีเดียวกบับริษทั เน่ืองจาก 

1.  บริษทั Amis Du Monde SARL เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ และขนาดของรายการคา้ยงันอ้ย 
2.  บริษทั ไหมทอง จ ากดั เปล่ียนจากบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย ท าใหไ้ม่สามารถเปล่ียนผูส้อบบญัชีไดท้นั  และจะ

พิจารณาเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีในปี 2560 
  และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม 8 บริษทั  ซ่ึงบริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั  ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบั
บริษทั  ถึงแมว้า่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางบริษทัไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั  แต่บริษทัฯ มีวธีิการดูแล  และติดตามใหแ้ต่
ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ี  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร   จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั   
                                 ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
                                 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นชอบให ้นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900  และ/หรือ นาย  
นิรันดร์   ลีลาเมธวฒัน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2316  และ/หรือ นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439  
และ/หรือ นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7494 จากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั   เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัในปี  2559   และจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                      0                                       0 
  - งดออกเสียง    0                      0                                       0 
  - เห็นชอบดว้ย     150    240,041,310                              100.00 

  
                ก่อนเขา้วาระ 8      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่    0      0                   0   
รวมสะสม       90   150 240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 
 วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจารณา 
 ประธานขอบคุณท่านผูถื้อหุน้  ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัคงมอบคะแนนสะสมพิเศษ  His & Her Plus Point ใหก้บัผูถื้อหุน้อีก  
15,000  คะแนน  ขอใหเ้ลขานุการบริษทั  ช่วยอธิบายการแลกสินคา้จากคะแนนสะสมพิเศษท่ีบริษทัฯ  สะสมให ้ พร้อมวธีิการใชบ้ตัรสมาชิก  
His & Her Plus Point  อีกคร้ัง 
 เลขานุการบริษทั  อธิบายวธีิการแลกสินคา้และการใชบ้ตัรสมาชิก  His  & Her Plus Point   
 คะแนนพิเศษน้ีจะสะสมใหใ้นบตัร His & Her Plus Point  หมายเลขเดิมท่ีท่านถืออยู ่ ซ่ึงจะรวม 
กบัคะแนนสะสมเดิม (ถา้มี)  โดยสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขการใชบ้ตัรยงัคงเดิมทุกประการ 
 -   ส าหรับผูถื้อหุน้ใหม่ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก His & Her Plus Point  บริษทัฯ  มอบสิทธิพิเศษในการสมคัร 
    เป็นสมาชิกใหอ้ตัโนมติั  พร้อมมอบคะแนนสะสมพิเศษ  15,000  คะแนน 
 -   คะแนนสะสมดงักล่าว  สามารถใชแ้ลกรับสินคา้  จาก  His & Her   ShopSmart Catalog 
 -   หรือแลกเป็นส่วนลด  เพ่ือซ้ือสินคา้ไดจ้าก  Shop  ของ  ICC ทัว่ประเทศ   (สามารถดูรายช่ือ  Shop  ท่ี   
  www.icc.co.th) 
 
 

http://www.icc.co.th/
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 
 
 
             -    หรือแลกรับสินคา้หรือเป็นส่วนลด เพ่ือซ้ือสินคา้ไดจ้าก  ICC  Official  Line  ผา่นทาง  
       www.ethailandbest.com       
 -   ท่านสามารถโอนคะแนนใหแ้ก่สมาชิกอ่ืนไดโ้ดยดา้นหลงับตัรมี  VIP  Code  ตวัเลข 5 หลกั   
    เพื่อยนืยนัการเป็นสมาชิก   
 กรณีบตัรหายหรือช ารุด  ท่านสามารถโทรศพัทเ์พ่ือระงบัการใชสิ้ทธิและขอบตัรใหม่  หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี้  ศูนยบ์ริการสมาชิกบตัร  His & Her Plus Point   โทร  0-2296-9900  หรือ  www.hisherpoint.com  
 หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทั  ประชาสัมพนัธ์และเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน  เยีย่มชมงานแสดงสินคา้และ
นวตักรรมเครือสหพฒัน์  Saha Group Fair   คร้ังท่ี  20  ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี  30 มิถุนายน  ถึงวนัอาทิตยท่ี์  3  กรกฎาคม  2559   
ตั้งแต่เวลา  10:00  - 22:00  น.  ณ  ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ    
 หลงัจากนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณประธานกรรมการบริหาร  เลขานุการบริษทั  และขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน   
ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวนัน้ี  และสนบัสนุนกิจกรรมของบริษทัมาตลอด  เม่ือไม่มีกิจการอ่ืนประธานจึงกล่าวปิดการประชุม  
และเชิญท่านผูถื้อหุน้ร่วมรับประทานกาแฟ  น ้าชา  และขนมวา่งพร้อมกนั 
 
 
 

 เลิกประชุมเวลา  13:55  น.  
           
          สม  จาตุศรีพิทกัษ ์
 

      (ดร. สม  จาตุศรีพิทกัษ)์ 
      ดวงฤดี  มิลินทางกรู                                                                                                   ประธานท่ีประชุม 
(นางดวงฤดี  มิลินทางกรู) 
      เลขานุการบริษทั 
 
 
      บุญเกียรติ  โชควฒันา             ธรรมรัตน์  โชควฒันา 
 (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)    (นายธรรมรัตน์  โชควฒันา)              
                                       กรรมการ    

http://www.hisherpoint.com/

