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(ส ำเนำ) 
บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ. 2559 
ณ  25  เมษำยน  2559 

 
          กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ. 2559  ประชุม ณ หอ้งเจำ้พระยำ  2  ชั้น  3  โรงแรมมณเฑียร  
ริเวอร์ไซด ์  เลขท่ี  372   ถนนพระรำม  3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพมหำนคร   
 
         เร่ิมประชุมเวลำ 13:00 น. 
 มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
 ก. กรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม  จ ำนวน  11  คน  (ครบทุกคน) 
 1. ดร. สม  จำตุศรีพิทกัษ ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 2. นำยบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำรบริษทั 
 3. นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 4. นำยธรรมรัตน ์  โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 5. ดร. ธีระพงษ ์  วิกิตเศรษฐ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 6. นำยอมร   อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 7. นำยนพพร  พงษเ์วช กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำงดวงพร  สุจริตำนุวตั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 9. นำยมนู   ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำร 
      10. นำยวีระ   เอ้ืออำรักษ ์ กรรมกำร 
      11. นำยสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมกำร 
                         ผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ 
                          1.  นำงกอบสุข  แสงสวสัด์ิ 
                          2.  นำงสำวมญัชุสำ  ธีรพงษพิ์พฒัน์ 
 ข.  ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  เขำ้ร่วมประชุม   
  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  6  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล ำดบัที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนกรรมกำร                ประธำน 
      1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ               4 ดร. ธีระพงษ ์     วิกิตเศรษฐ 
      2 คณะกรรมกำรสรรหำ               5 นำยบุณยสิทธ์ิ    โชควฒันำ 
      3 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน               3 นำยบุญเกียรติ    โชควฒันำ 
      4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง               7 นำยอมร             อศัวำนนัท ์
      5 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล               4 นำยนพพร          พงษเ์วช 
      6 คณะกรรมกำรบริหำร             12 นำยบุญเกียรติ    โชควฒันำ 
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 ค. คณะกรรมกำรบริหำร   ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน รวมทั้งฝ่ำยจดักำร   
เขำ้ร่วมประชุม  ดงัน้ี                                                                                               

 1. นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 
 2.  นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริหำร   

3.  นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ           กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร                                                  
 4. นำยสมพล    ชยัสิริโรจน ์ กรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย W  ดูแลสินคำ้ ARROW 
5.  นำยณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนำภรณ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
6.  นำยคณิศร  สุยะนนัทน ์                 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  A   ดูแลสินคำ้เคร่ืองหนงั  NATURALIZER 
7.  นำงรมิดำ รัสเซลล ์มณีเสถียร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย B  ดูแลสินคำ้บูติคสตรีกลุ่ม  ITOKIN, BSC,  

                                                                                      ELLE, BECKY  RUSSELL  เคร่ืองหนงั ELLE  และ  MICHEL  
      KLEIN 
                          8.  นำงบุษบง  ม่ิงขวญัยืน ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย H  ดูแลสินคำ้เคร่ืองส ำอำง BSC COSMETOLOGY 
                          9.  นำยสมคิด  จกัรวำฬนรสิงห์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย J  ดูแลสินคำ้นำฬิกำ  และเคร่ืองหนงั  BSC,  
    GUY  LAROCHE,  LOUIS  FONTAINE,  HOW 
  10.  นำงนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  M, O  ดูแลสินคำ้ชุดชั้นในสตรี  BSC, 
                                                                                      ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดและถนอมผำ้  ESSENCE 
                         11.  นำยประณต  เวสำรัชวิทย ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย R     ดูแล  HIS & HER  SHOPS 
  12.  นำยชยัเลิศ  มนูญผล ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  S  ดูแลสินคำ้กีฬำและอุปกรณ์กอลฟ์  MIZUNO 
  13.  ดร. เพญ็นภำ  ธนสำรศิลป์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  V  ดูแลสินคำ้  MASS 
  14. นำยไพโรจน ์ หิรัญวงศส์วำ่ง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรขำย     
  15. นำงสำวมญัชุสำ  ธีรพงษพิ์พฒัน ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยส ำนกังำนบริษทั  
                         16.  ดร. สุรัตน ์  วงศรั์ตนภสัสร            ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                         17.  นำยสวสัด์ิ   โพธ์ิสินสมวงศ ์         ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำองคก์ร                  
                   ง. ท่ีปรึกษำกฎหมำย   -  ร่วมเป็นสกัขีพยำนและตรวจนบัคะแนน  ตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
                          1.  นำงสำวสุพรรณี   เหลืองสถิต       บริษทั  วีระ ลอว ์ออฟฟิส   จ ำกดั   
                          2.   นำงพนมรัตน ์  สงัฆกิจ                 บริษทั  วีระ ลอว ์ออฟฟิส   จ ำกดั 

 จ. ผูส้อบบญัชี   - ร่วมสงัเกตกำรณ์กำรนบัคะแนน 
 - นำยบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ             ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7900 
                                                            จำกบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ ำกดั 
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 ฉ. ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุม  
  จ ำนวนผูถื้อหุน้  ณ  วนัรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ ตำมมำตรำ  225  ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
    ตลำดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ ( 18  มีนำคม  2559)  รวมทั้งส้ิน  1,957 รำย   
   รวมจ ำนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้    
  ณ  เวลำท่ีเปิดประชุม  13:00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  89  คน  149  รำย   
    รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  240,041,210  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  82.59     
  และในระหวำ่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม   รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขำ้ร่วม 
    ประชุมทั้งส้ิน  90  คน  150  รำย  รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  240,041,310  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  82.59 
  จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 
  -  มำดว้ยตนเอง    53    รำย จ ำนวน    24,330,376   หุน้ =    8.37%   
  -  รับมอบฉนัทะ  97     รำย จ ำนวน  215,710,934   หุน้ =  74.22%   

 นำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู   เลขำนุกำรบริษทั  แจง้กำรนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  89  คน  149  รำย  รวมจ ำนวนหุน้   

    240,041,210  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  82.59   ครบเป็นองคป์ระชุม 
 2. จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.  จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี - 
 ดร. สม  จำตุศรีพิทกัษ ์  ประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุม     กล่ำวเปิดกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 51  ปี พ.ศ. 2559  
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธำนท่ีประชุมกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลำมำเขำ้ร่วมประชุม   และแนะน ำ
กรรมกำรบริษทั   ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย  6  ชุด   ฝ่ำยจดักำร  ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั   
ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย   และผูส้อบบญัชี  
 และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบวำ่ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ. 2559  น้ี   บริษทัฯได้
เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษทั โดยจดัท ำเป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทำงกรู เลขำนุกำรบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 ธนัวำคม  2558  
ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั   
 และไดม้อบหมำยใหน้ำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู เลขำนุกำรบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้
ก่อนกำรประชุม  และไดผ้ลสรุปวำ่ไม่มีปัญหำโตแ้ยง้ในเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
 หลงัจำกนั้น  ประธำนท่ีประชุมช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็นไดทุ้กวำระ 
 2. วิธีกำรลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 “ในกำรออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 
 
 



 
  

 

Page 4/17 

 

 2.2 กำรลงคะแนนเสียงใหก้ระท ำโดยเปิดเผยทุกวำระ 
                                           ท่ำนผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนน และป้ำยคะแนน  จำกโต๊ะลงทะเบียนดำ้นหนำ้หอ้งประชุม   
   กำรลงคะแนนเสียงใชวิ้ธีชูป้ำยคะแนนเสียง   ผูถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  
    หรืองดออกเสียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
            กำรนบัคะแนน  จะน ำคะแนนเสียงเฉพำะไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนเสียง 
     ทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ 
 2.3 กรณีท่ำนผูถื้อหุน้ท ำหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตำมควำม 
     ประสงคข์องผูถื้อหุน้  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทัล่วงหนำ้  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตำม 
    ควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 3. เพ่ือใหก้ำรนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส    บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ย 
     ระบบ Barcode  ผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวำระบนหนำ้จอพร้อมกนั 

 3.1 ในทุกๆ วำระ   ยกเวน้วำระเลือกตั้งกรรมกำร  
                                         ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ใหชู้ป้ำยคะแนน   เจำ้หนำ้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจก 
     บตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  และระบุควำมเห็น  พร้อมทั้งลงนำม   เจำ้หนำ้ท่ีจะ 
     เกบ็บตัรลงคะแนนทนัที    

 3.2 วำระเลือกตั้งกรรมกำร      
                                   โปรดระบุควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล   พร้อมทั้งลงนำมในบตัรลงคะแนน 
                                   กรณีท่ำนผูถื้อหุน้  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหชู้ป้ำยคะแนน  เจำ้หนำ้ท่ีจะนบัคะแนน 
                                   เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ทุกท่ำน หลงัจบวำระน้ี 
                4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มำลงทะเบียนร่วมประชุมภำยหลงัจำกกำรประชุมไดเ้ร่ิมแลว้   ผูถื้อหุน้มีสิทธิออก 
   เสียงลงคะแนนไดต้ำมวำระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจำรณำ  และบริษทัฯ  จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมำ 
   ร่วมประชุมระหวำ่งกำรประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน   เพ่ือบนัทึกใน 
   รำยงำนกำรประชุมต่อไป 
 คณะกรรมกำรบริษทั ขอใชสิ้ทธิในฐำนะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวำระ  ในกรณีท่ีไดรั้บมอบ 
ฉนัทะจำกผูถื้อหุน้อ่ืน   ใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมมอบวำระกำรประชุมใหน้ำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ   
ประธำนกรรมกำรบริหำร  เป็นผูด้  ำเนินกำรต่อไป 
 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเกณฑข์อง  ก.ล.ต.  “ขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้”     ก่อนข้ึนวำระใหม่
ทุกคร้ัง  แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบ 
                    ก่อนเขำ้วำระ 1      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่     1    1  100  
รวมสะสม  90 150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 
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 วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50 ปี พ.ศ. 2558  เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 
  ประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่   บริษทัฯ ไดส่้งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  50  ปี พ.ศ.  2558   เม่ือวนัท่ี  27  เมษำยน 2558   ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญ
ประชุมแลว้   รำยงำนน้ีไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง  ครบถว้น  ถกูตอ้งตำมท่ีประชุม   และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ภำยใน  14  วนันบัแต่วนัประชุม   จดัส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกระทรวงพำณิชย ์  ภำยในระยะเวลำ 
ท่ีกฎหมำยก ำหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  (http://www.icc.co.th )  หำกไม่มีขอ้สงสยัอนัใด  ขอให ้
ท่ีประชุมพิจำรณำรับรอง 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว  

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

 ก่อนเขำ้วำระ 2      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 

เขำ้ใหม่              0     0  0  
รวมสะสม            90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี   2558   ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์ว ้
ในรำยงำนประจ ำปี   2558  
 ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่  รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนในปี 2558  ไดจ้ดัท ำรำยละเอียดไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2558   โดยจดัท ำข้ึนตำมขอ้ก ำหนดของ  ก.ล.ต. 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสำกลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถกูตอ้ง  ตำมขอ้เทจ็จริง  ตำมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้
พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม   และบริษทัฯ  ไดจ้ดัเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี  2558  ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 สรุปสำระส ำคญั ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 

รำยกำร 2558 2557 % 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 12,342,816,129 12,033,001,278   102.57  
ก ำไรขั้นตน้ 4,701,909,701 4,597,530,017  102.27  
รำยไดอ่ื้นๆ 536,593,413 529,822,724   101.28  
ค่ำใชจ่้ำย 4,474,991,829 4,475,624,313     99.99  
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) 
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

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

ภำษีเงินได ้ 105,457,284 59,148,335  178.29  
ก ำไรสุทธิ 702,713,056 542,896,052  129.44  

http://www.icc.co.th/
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 1.   รำยไดจ้ำกกำรขำย เพ่ิมข้ึน  309,820,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ  2.57  เน่ืองจำกกำรจดักิจกรรม  
    ส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ  และกำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยดำ้น  online  ท่ีสำมำรถเขำ้ถึง 
   ผูบ้ริโภคโดยตรง  
       2.  ก ำไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึน 104,300,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ  2.27  มำจำกรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และกำร 
   บริหำรจดักำรตน้ทุนขำยดีข้ึน 
  3.  รำยไดอ่ื้นๆ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.28  มำจำกเงินปันผลรับท่ีเพ่ิมข้ึน 
                           4.  ค่ำใชจ่้ำย ลดลงร้อยละ 0.01 เน่ืองจำกเปล่ียนกำรบนัทึกบญัชี  ค่ำตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ร้ำนคำ้ 
   มำเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน และตดัจ่ำยเป็นค่ำเส่ือมรำคำ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑภ์ำษีเงินได ้ 
                                  นิติบุคคล   และนโยบำยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชจ่้ำย                                         
            5.  ก ำไรเพ่ิมข้ึน  159,820,000.- บำท   คิดเป็นร้อยละ  29.44   สำเหตุหลกัมำจำก  เงินลงทุนใน  
          บริษทัร่วมมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน   
 และสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในรำยงำนประจ ำปี  2558   ของบริษทั 
 ในปี  2558  บริษทัฯ  ไดป้ระกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  หน่วยงำน 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดส่ื้อสำรนโยบำยดงักล่ำวไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั อำทิ คู่คำ้ Supplier รวมทั้งจดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่
กรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร  และพนกังำนทุกระดบั  เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ   และรับรู้นโยบำยดงักล่ำวเพ่ือน ำไปปฏิบติัได้
อยำ่งถกูตอ้ง  สอดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของบริษทั  และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เป็นไปอยำ่ง 
มีประสิทธิภำพ  บริษทัฯ  พฒันำระบบรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถ 
แจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน่   ผำ่น  email: iccauditcommittee@icc.co.th  และตู ้ป.ณ. 22  เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ  
10120   อีกทั้งบริษทัฯ  อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรจดัท ำขอ้ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่  พร้อมจดัเตรียมคู่มือ  และ
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด   เพ่ือยื่นขอรับรองมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่   จำกสมำคมส่งเสริมกรรมกำร- 
บริษทัไทย  ภำยในปี 2559   หำกมีขอ้สงสยัประกำรใด   ขอเชิญถำมเพ่ิมเติมได ้  
เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสยั  ขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบและขอผำ่นไปยงัวำระต่อไป   
 ประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ก่อนเขำ้วำระ 3      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่     0     0  0  
รวมสะสม         90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
   ประธำนกรรมกำรบริหำร   ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558   ซ่ึงจดัท ำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2558 หนำ้ 121 ถึงหนำ้ 178 โดยจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน    ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดต้รวจสอบและรับรองควำมถูกตอ้ง  และไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้   ตำมท่ีไดส่้งหนงัสือ หรือ  CD  ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม  
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หำกมีขอ้สงสยัประกำรใด ขอเชิญถำมเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสยั   ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี 
                                   ประธำนกรรมกำรบริหำร เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีดงักล่ำว 

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

   ก่อนเขำ้วำระ 4      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่             0    0  0  
รวมสะสม           90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 

 
   วำระท่ี 4    พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร 

   4.1 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2558 
        ประธำนกรรมกำรบริหำร    เรียนต่อท่ีประชุมวำ่   ตำมมติท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั 
คร้ังท่ี  10/2558   เม่ือวนัท่ี  23  กมุภำพนัธ์  2559   ก ำหนดใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี  2558 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี  1  มกรำคม ถึงวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2558  ในอตัรำหุน้ละ  1.05  
บำท   ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  บริษทัฯ ก ำหนดมำตรฐำนกำรจ่ำยไว ้20% ของรำคำ Par ต่อหุน้   ในปี  2558  
บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ  678,418,345.85  บำท  เห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลในปี  2558  ในอตัรำ 1.05  บำทต่อหุน้   ส ำหรับ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล   เป็นวนัท่ี  4  พฤษภำคม  2559  และวนัรวบรวม
รำยช่ือผูถื้อหุน้ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำร
โอนหุน้ เป็นวนัท่ี  9  พฤษภำคม  2559  จ ำนวน 290,633,730 หุน้  เป็นเงิน 305,165,416.50  บำท   โดยจ่ำยจำกก ำไร
สะสมของบริษทัท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ  30   ท ำให ้ Payout  ratio มีอตัรำ 0.45 เท่ำ  เท่ำกบั  105%  
ของรำคำ Par ต่อหุน้   ก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี  24  พฤษภำคม  2559 
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               ขอ้มลูกำรจ่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 
 

รำยกำร หน่วยนับ 
ปี 2558 ปี 2557 % 

 จ่ำย 24 พ.ค. 59 
(ปีที่เสนอ) 

จ่ำย 26 พ.ค. 58 
(ปีที่แล้ว) 

58/57 

 1.  ก ำไรสุทธิ    บำท      678,418,345.85        637,564,408.00          106.41 
 2.  จ ำนวนหุน้    หุน้      290,633,730        290,633,730          100.00 
 3.  เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้    บำท                        1.05                          1.05          100.00 
 4.  จ ำนวนเงินปันผลจ่ำย    บำท      305,165,416.50        305,165,416.50          100.00 
 5.  Payout ratio    เท่ำ                        0.45                          0.48            93.75 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว 
   ประธำนกรรมกำรบริหำร เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม     
                               ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2558  ตำมท่ี 
ประธำนกรรมกำรบริหำรกล่ำว  

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

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

  
 4.2 จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
                                      ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6  เร่ืองเงินปันผลและ
เงินส ำรอง ขอ้ 58.  “บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปีไวเ้ป็นทุนส ำรองอยำ่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก ำไร
สุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ   จนกวำ่ทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ ำนวนทุน 
จดทะเบียนของบริษทั”  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บำท  มีทุนจดทะเบียนเรียก
ช ำระแลว้  290,633,730.- บำท  และมีเงินส ำรองตำมกฎหมำย 50,000,000.- บำท ซ่ึงเท่ำกบั 10%  ของทุนจดทะเบียน   
คณะกรรมกำรบริษทั เห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิม   เน่ืองจำกไดส้ ำรองไวค้รบถว้นตำมขอ้บงัคบั
ของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั    
 ประธำนกรรมกำรบริหำร เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเสนอ  

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

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



 
  

 

Page 9/17 

 

 4.3 จดัสรรเงินส ำรองทัว่ไป 
     ประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจงวำ่   ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษทั  ขอเสนอใหจ้ดัสรรเงิน

ส ำรองทัว่ไป   เท่ำกบั 10%  ของก ำไรสุทธิ ประจ ำปี  2558  เป็นเงิน 67,841,834.59  บำท   เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีฐำนเงิน
ส ำรองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ำรงควำมมัน่คงแก่กิจกำร  เพ่ิม   Shareowner’s Wealth   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั  
 ประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเสนอ 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

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

 ก่อนเขำ้วำระ 5      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่             0                 0                    0  
รวมสะสม           90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

  
 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ  และเพ่ิมต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
  อีก  1  ต ำแหน่ง 
  5.1   เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ   
                                  ประธำนกรรมกำรบริหำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั   หมวดท่ี  3  เร่ือง
คณะกรรมกำร  ขอ้ 21.   “ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำม 
(1/3)  เป็นอตัรำ  ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได ้  กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสำม (1/3)   กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บั
ฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้   ปัจจุบนักรรมกำรบริษทั   ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งมีจ ำนวน  
11  คน   ตำมขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตำมวำระ  4  คน  ประกอบดว้ย  
 1. ดร. สม  จำตุศรีพิทกัษ ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบริษทั 
 2. ดร. ธีระพงษ ์   วิกิตเศรษฐ    กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 3. นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 4. นำยวีระ   เอ้ืออำรักษ ์  กรรมกำร  
  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น 
กรรมกำรบริษทัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  51  ปี  พ.ศ.  2559  ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขำ้รับ 
กำรพิจำรณำ  
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  บริษทัฯ ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร  ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู ้ 
สรรหำ โดยพิจำรณำจำกผูท้รงคุณวฒิุ   มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ   ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
มีคุณสมบติัเหมำะสม  ตอบสนองควำมตอ้งกำรของต ำแหน่งท่ีวำ่งลง  โดยจดัท ำตำรำง   Board Skill Matrix   เพ่ือใช้
ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร   เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีควำมรู้และเช่ียวชำญจำกหลำยสำขำอำชีพ  มี 
วิสยัทศัน ์ เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม   มีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมพิจำรณำจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
   คณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ  พิจำรณำตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำเป็นรำยบุคคล เห็นวำ่ กรรมกำรทั้ง 4  ท่ำน มีคุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535  และขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีประสบกำรณ์ในธุรกิจของ 
บริษทั  และท ำคุณประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัมำโดยตลอด  และท่ำนท่ีเป็นกรรมกำรชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีฐำนะกรรมกำร 
ชุดยอ่ยเป็นอยำ่งดี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน  ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทัและบริหำรงำน ในปี 2559  ต่อไป  
  แต่เน่ืองจำก นำยวีระ  เอ้ืออำรักษ ์ มีควำมประสงคไ์ม่ขอเป็นกรรมกำร อีกวำระหน่ึง  เน่ืองจำก 
ติดภำรกิจ คณะกรรมกำรสรรหำเห็นสมควร เสนอนำงกอบสุข  แสงสวสัด์ิ เป็นกรรมกำรบริษทั แทน นำยวีระ เอ้ืออำรักษ ์  
เน่ืองจำกเป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ   และมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  ก.ล.ต.   และ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ทั้งน้ี   ดร. ธีระพงษ ์  วิกิตเศรษฐ   กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งนำนกวำ่   9  ปี   ยงัคงมี 
คุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทั   เป็นผูท้รงคุณวฒิุ    มีควำมรู้   ควำมสำมำรถ   
และมีประสบกำรณ์ในดำ้นท่ีบริษทัตอ้งกำร    และยงัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรอิสระไดเ้ป็นอยำ่งดี   
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ   จึงเห็นสมควรเสนอ   ใหแ้ต่งตั้ง  ดร.ธีระพงษ ์  
วิกิตเศรษฐ  เป็นกรรมกำรอิสระต่อไป  
(ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 2  ตำมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 
พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม)      
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั   ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  
(รำยละเอียดเก่ียวกบันิยำมกรรมกำรอิสระ  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ  3) 
  5.2   เพ่ิมต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอีก 1 ต ำแหน่ง 

                              เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทั   มีควำมหลำกหลำยวิชำชีพ อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจดักำรใหดี้ยิ่งข้ึน  คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ  เห็นสมควรเสนอ 
ใหบ้ริษทัฯ  เพ่ิมต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอีก  1  ต ำแหน่ง   โดยเสนอใหเ้ลือกนำงสำวมญัชุสำ   ธีรพงษพิ์พฒัน ์  
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  เน่ืองจำกเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ และมีคุณสมบติั
ครบถว้น  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  ก.ล.ต.   และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัเพ่ิมอีก  1  ต ำแหน่ง โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 2) 
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   และตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  พ.ศ.  2535  มำตรำ  86   ระบุวำ่  “หำ้มมิให้
กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนใน 
หำ้งหุน้ส่วนสำมญั  หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัเอกชน 
หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”     ดงันั้นจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงกำรประกอบกิจกำรของกรรมกำร
รวมทุกคนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมวรรคก่อน ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร 
ของบริษทั   เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ  86  แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535  ดงัรำยละเอียด 

1.  บริษทั   วีน อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั 
2.  บริษทั   สหพฒันพิบูล  จ ำกดั (มหำชน) 
3.  บริษทั  โอ ซี  ซี   จ ำกดั (มหำชน) 
4.  บริษทั   อินทนิลเชียงใหม่  จ ำกดั 
5.  บริษทั   แคน  จ ำกดั 
6.  บริษทั   อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ ำกดั 
7.  บริษทั   ซนั แอนด ์แซนด ์ จ ำกดั 
8.  บริษทั   อินเตอร์เซำ้ท ์ จ ำกดั 
9.    บริษทั   โครำชวฒันำ  จ ำกดั 
10.  บริษทั   ปำกน ้ำโพวฒันำ  จ ำกดั 
11.  บริษทั   มหำรำชพฤกษ ์ จ ำกดั 
12.  บริษทั   เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ ำกดั 
13.  International Commercial Coordination (HK) Limited 
14.  บริษทั   ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ำกดั 
15.  บริษทั   ซนัร้อยแปด  จ ำกดั 
16.  บริษทั   เพนส์ มำร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  จ ำกดั 
17.    บริษทั    ชอ้ป โกลบอล  (ประเทศไทย)  จ ำกดั 
18.    Canchana International Co., Ltd 

 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระเป็นรำยบุคคล  และเลือกตั้ง 
กรรมกำรใหม่ ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
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ช่ือกรรมกำร 
ประเภท
กรรมกำร 

เห็นด้วย (เสียง)                      
(%) 

ไม่เห็นด้วย (เสียง)                       
(%) 

งดออกเสียง (เสียง)                       
(%) 

1. ดร. สม   จำตุศรีพิทกัษ ์ กรรมกำรอิสระ 240,041,310 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

2. ดร. ธีระพงษ ์      วิกิตเศรษฐ กรรมกำรอิสระ 240,041,300 
(100.00) 

10   
( 0.00 ) 

0   
( 0 ) 

3. นำยธรรมรัตน ์   โชควฒันำ
   

กรรมกำร 237,053,510 
(98.76) 

2,987,800   
( 1.24 ) 

0   
( 0 ) 

4. นำงกอบสุข       แสงสวสัด์ิ กรรมกำร 240,041,310 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

5. นำงสำวมญัชุสำ  ธีรพงษพิ์พฒัน ์  กรรมกำร 237,053,510 
(98.76) 

2,987,800   
( 1.24 ) 

0   
( 0 ) 

 สรุปผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้บริหำรงำนในปี  2559  ดงัน้ี 
 1. ดร.สม จำตุศรีพิทกัษ ์     (กรรมกำรอิสระ)                    
 2. นำยบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันำ 
 3. นำยบุญเกียรติ      โชควฒันำ 
 4. นำยธรรมรัตน ์     โชควฒันำ 
 5. ดร.ธีระพงษ ์       วิกิตเศรษฐ   (กรรมกำรอิสระ)    
 6. นำยอมร      อศัวำนนัท ์     (กรรมกำรอิสระ) 
    7. นำยนพพร              พงษเ์วช                (กรรมกำรอิสระ) 
    8. นำงดวงพร  สุจริตำนุวตั   (กรรมกำรอิสระ) 
 9. นำยมนู ลีลำนุวฒัน์ 
 10. นำยสมพล ชยัสิริโรจน ์
 11. นำงสำวมญัชุสำ   ธีรพงษพิ์พฒัน ์  (กรรมกำรใหม่) 
                   12.  นำงกอบสุข   แสงสวสัด์ิ  (กรรมกำรใหม่)      
 

                   โดยก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรไวด้งัน้ี  กรรมกำรสองในแปดคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั  กรรมกำรลงลำยมือช่ือประกอบดว้ย 
                     1.  ดร.สม         จำตุศรีพิทกัษ ์  2.  นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ 
 3.  นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ  4.  นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ  
 5.  นำยมนู  ลีลำนุวฒัน์  6.  นำยสมพล  ชยัสิริโรจน ์  
                     7.  นำงสำวมญัชุสำ   ธีรพงษพิ์พฒัน ์   8. นำงกอบสุข    แสงสวสัด์ิ 
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 ก่อนเขำ้วำระ 6      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0     0                    0  
รวมสะสม          90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 
                วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
                       ประธำนกรรมกำรบริหำร  เรียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  หมวดท่ี  3   เร่ือง 
คณะกรรมกำรขอ้  32.   “หำ้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร   เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 
ตำมสิทธิ  และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน  โดยปกติวิสยัในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั  เช่น   เงินเดือน   
เบ้ียประชุม   เบ้ียเล้ียง   เบ้ียประกนั   บ ำเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรำงวลั   ค่ำรักษำพยำบำล   ค่ำน ้ำมนั   ค่ำพำหนะ   
ควำมในวรรคตน้   ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำนหรือลกูจำ้งของบริษทั”   
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร  โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  
ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั  และกลัน่กรองอยำ่งละเอียดถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  และเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั   ในขนำดใกลเ้คียงกนั   
เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัท่ีปฏิบติังำนมำดว้ยควำมอุตสำหะ  ในวงเงินท่ีเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในจ ำนวน 
ไม่เกิน 20,000,000.- บำทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัรำท่ีใชม้ำตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอใหจ่้ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ท่ี
กรรมกำรชุดต่ำงๆ  ดว้ย   ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำนหรือลกูจำ้ง 
ของบริษทั   กำรจดัสรรเงินดงักล่ำวใหอ้ยูใ่นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน   และใหมี้ผล 
ใชต่้อไปทุกปีจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลง   และเสนอใหจ่้ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ท่ี  ดงัน้ี 
 1. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั   
  - ค่ำตอบแทนประจ ำปี  (เงินบ ำเหน็จ) จ่ำยใหก้รรมกำรบริษทัทุกคน 
  - เบ้ียประชุม  จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ประชุม   
   -  ประธำนกรรมกำรบริษทั   10,000.- บำท/คร้ัง 
   -  กรรมกำร  คนละ  8,000.-  บำท/คร้ัง 
 - ค่ำต ำแหน่ง  จ่ำยเฉพำะประธำนกรรมกำรบริษทั 
 2. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ   
  - เบ้ียประชุม  จ่ำยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเขำ้ประชุม 
   -  ประธำนกรรมกำร  10,000.- บำท/คร้ัง 
   -  กรรมกำร  คนละ  8,000.-  บำท/คร้ัง 
 3. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรสรรหำ  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
    และกรรมกำรธรรมำภิบำล  จ่ำยเป็นเบ้ียประชุม  เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม คนละ  8,000.- บำท/คร้ัง 
 ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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  ค่ำตอบแทนกรรมกำรเปรียบเทียบ                                                                                              (หน่วย : บำท) 
องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 % 

 (อำยุปีกรรมกำรตั้งแต่ (อำยุปีกรรมกำรตั้งแต่ 58/57 
 เม.ย. 57 - เม.ย. 58 เม.ย. 56 - เม.ย. 57  
เงินบ ำเหน็จ  เบ้ียประชุม และค่ำต ำแหน่ง 13,872,000 14,536,000 95.43 
           (รวมเบ้ียประชุมกรรมกำรชุดยอ่ย)  
สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ - ไม่มี - - ไม่มี -  

วงเงินท่ีไดข้ออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 20,000,000 20,000,000   100.00 
 

โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในปี  2558  ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี  2558  หนำ้  77  
 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บำท/ปี 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอ 

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

    ก่อนเขำ้วำระ 7      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม

ประชุม 
คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 

เขำ้ใหม่ 0     0                   0  
รวมสะสม         90  150  240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 
 วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เรียนต่อท่ีประชุมวำ่   ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4  เร่ือง 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ 
  ขอ้ 44. (5)  ก ำหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทั    
 ขอ้ 49.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร  พนกังำน  ลกูจำ้งหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใดๆ ของบริษทั   

 ขอ้ 50.   ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถกูเลือก 
กลบัเขำ้รับต ำแหน่งอีกกไ็ด ้

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  50  ปี พ.ศ.  2558  ก ำหนดใหน้ำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  และ/หรือ  นำยนิรันดร์    
ลีลำเมธวฒัน ์ และ/หรือ  นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7900  และ/หรือ 2316  และ/หรือ  4439  
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จำก  บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2558  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบ
บญัชี  เป็นเงิน  1,390,000.- บำท     ส ำหรับปี  2559   คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรเลือก 
  1. นำยบุญญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7900 
   (เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทัตั้งแต่ปี  2555)  
 และ/หรือ 2.   นำยนิรันดร์   ลีลำเมธวฒัน์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  2316   
 และ/หรือ  3.   นำงสำวนิตยำ   เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  4439 
 และ/หรือ  4.   นำงสำวนภำพร   สำธิตธรรมพร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7494 
จำกบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ำกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2559  อีกวำระหน่ึง  เป็นวำระท่ี 5   
ซ่ึงพิจำรณำคุณสมบติัตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  สภำวิชำชีพบญัชี  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญ  มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบ เป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป   มีควำมเป็นอิสระ   และมีคุณสมบติัครบถว้น  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจตรวจสอบและ 
ลงนำมในงบกำรเงินของบริษทั  และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  ดงัน้ี 
 

 ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2558 
(ปีที่แล้ว) 

% 
59/58 

ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 
    
         1,030,000           820,000        125.61 

ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส            720,000 
     (240,000*3) 

 570,000  
 (190,000*3)  

       126.32 

รวม          1,750,000   1,390,000        125.90 
ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ  
- ใหค้ ำปรึกษำปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบติังำน 

 
  3,800,000 

 
   - ไม่มี - 

 
   - ไม่มี - 

ค่ำสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกปริมำณงำนสอบทำนงบกำรเงินประจ ำงวดของบริษทัเพ่ิมข้ึน 
  และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทรำบจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส ำหรับปี 2559   
 

บริษทัย่อย 
 

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. ดบัเบ้ิลย ูบี อำร์ อี 
     

นำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ 
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 

250,000 250,000 

3. บจ. ไหมทอง 
     

นำงสุปรียำ  แสงอุดมเลิศ 
ส ำนกังำนธรรมกำรยก์ำรบญัชี 

130,000 130,000 

                                        รวม 427,759 431,561 
โดยบริษทั Amis Du Monde SARL และบริษทั ไหมทอง จ ำกดั ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีเดียวกบับริษทั เน่ืองจำก 
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1.  บริษทั Amis Du Monde SARL เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นต่ำงประเทศ และขนำดของรำยกำรคำ้ยงันอ้ย 
2.  บริษทั ไหมทอง จ ำกดั เปล่ียนจำกบริษทัร่วมมำเป็นบริษทัยอ่ย ท ำใหไ้ม่สำมำรถเปล่ียนผูส้อบบญัชี

ไดท้นั  และจะพิจำรณำเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีในปี 2560 
  และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม 8 บริษทั  ซ่ึงบริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ำกดั  ใชผู้ส้อบ
บญัชีรำยเดียวกบับริษทั  ถึงแมว้ำ่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบำงบริษทัไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรำยเดียวกบับริษทั  แต่
บริษทัฯ มีวิธีกำรดูแล  และติดตำมใหแ้ต่ละบริษทัสำมำรถจดัท ำงบกำรเงินไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชี
ตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำน้ี  ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งไร   จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ 
บริษทั   
                                 ประธำนกรรมกำรบริหำร เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
                                 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  เห็นชอบให ้นำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 
7900  และ/หรือ นำยนิรันดร์   ลีลำเมธวฒัน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  2316  และ/หรือ นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชติรส 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4439  และ/หรือ นำงสำวนภำพร   สำธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7494 
จำกบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ำกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2559   และจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  
ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ 

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

  ก่อนเขำ้วำระ 8      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่    0      0                   0   
รวมสะสม       90   150 240,041,310 290,633,730 
  เทียบ % 82.59 100 

 
 วำระท่ี 8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ  
  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจำรณำ 
 ประธำนขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้  ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัคงมอบคะแนนสะสมพิเศษ  His & Her Plus Point 
ใหก้บัผูถื้อหุน้อีก  15,000  คะแนน  ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษทั  ช่วยอธิบำยกำรแลกสินคำ้จำกคะแนนสะสมพิเศษท่ีบริษทัฯ  
สะสมให ้ พร้อมวิธีกำรใชบ้ตัรสมำชิก  His & Her Plus Point  อีกคร้ัง 
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 เลขำนุกำรบริษทั  อธิบำยวิธีกำรแลกสินคำ้และกำรใชบ้ตัรสมำชิก  His  & Her Plus Point   
 คะแนนพิเศษน้ีจะสะสมใหใ้นบตัร His & Her Plus Point  หมำยเลขเดิมท่ีท่ำนถืออยู ่ ซ่ึงจะรวม 
กบัคะแนนสะสมเดิม (ถำ้มี)  โดยสิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรยงัคงเดิมทุกประกำร 
 -   ส ำหรับผูถื้อหุน้ใหม่ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมำชิก His & Her Plus Point  บริษทัฯ  มอบสิทธิพิเศษ  
    ในกำรสมคัรเป็นสมำชิกใหอ้ตัโนมติั  พร้อมมอบคะแนนสะสมพิเศษ  15,000  คะแนน 
 -   คะแนนสะสมดงักล่ำว  สำมำรถใชแ้ลกรับสินคำ้  จำก  His & Her   ShopSmart Catalog 
 -   หรือแลกเป็นส่วนลด  เพ่ือซ้ือสินคำ้ไดจ้ำก  Shop  ของ  ICC ทัว่ประเทศ   (สำมำรถดูรำยช่ือ     
  Shop ท่ี  www.icc.co.th) 
             -    หรือแลกรับสินคำ้หรือเป็นส่วนลด เพ่ือซ้ือสินคำ้ไดจ้ำก  ICC  Official  Line  ผำ่นทำง  
       www.ethailandbest.com       
 -   ท่ำนสำมำรถโอนคะแนนใหแ้ก่สมำชิกอ่ืนไดโ้ดยดำ้นหลงับตัรมี  VIP  Code  ตวัเลข 5 หลกั   
    เพ่ือยืนยนักำรเป็นสมำชิก   
 กรณีบตัรหำยหรือช ำรุด  ท่ำนสำมำรถโทรศพัทเ์พ่ือระงบักำรใชสิ้ทธิและขอบตัรใหม่  หรือสอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  ศูนยบ์ริกำรสมำชิกบตัร  His & Her Plus Point   โทร  0-2296-9900  หรือ  www.hisherpoint.com  
 หลงัจำกนั้นเลขำนุกำรบริษทั  ประชำสมัพนัธ์และเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำน  เยี่ยมชมงำนแสดง
สินคำ้และนวตักรรมเครือสหพฒัน ์ Saha Group Fair   คร้ังท่ี  20  ระหวำ่งวนัพฤหสับดีท่ี  30 มิถุนำยน  ถึงวนัอำทิตยท่ี์   
3  กรกฎำคม  2559  ตั้งแต่เวลำ  10:00  - 22:00  น.  ณ  ศูนยก์ำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ    
 หลงัจำกนั้นประธำนจึงกล่ำวขอบคุณประธำนกรรมกำรบริหำร  เลขำนุกำรบริษทั  และขอบคุณท่ำน 
ผูถื้อหุน้ทุกท่ำน  ท่ีกรุณำเสียสละเวลำมำร่วมประชุมวนัน้ี  และสนบัสนุนกิจกรรมของบริษทัมำตลอด  เม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืน
ประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุม  และเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ร่วมรับประทำนกำแฟ  น ้ำชำ  และขนมวำ่งพร้อมกนั 
 
 
 

 เลิกประชุมเวลำ  13:55  น.  
           
          สม  จำตุศรีพิทกัษ ์
 

      (ดร. สม  จำตุศรีพิทกัษ)์ 
      ดวงฤดี  มิลินทำงกรู                                                                                        ประธำนท่ีประชุม 
(นำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู) 
      เลขำนุกำรบริษทั 
 
 
      บุญเกียรติ  โชควฒันำ             ธรรมรัตน ์ โชควฒันำ 
 (นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ)    (นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ)              
                                       กรรมกำร    

http://www.icc.co.th/
http://www.hisherpoint.com/

