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

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  52  ปี พ.ศ. 2560 
ณ  24  เมษำยน  2560 

 
          กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  52  ปี พ.ศ. 2560  ประชุม ณ หอ้งเจำ้พระยำ  2  ชั้น  3  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์   
เลขท่ี  372   ถนนพระรำม  3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพมหำนคร   
 
         เร่ิมประชุมเวลำ 13:00 น. 
 มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
 ก. กรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม  จ  ำนวน  12  คน  (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมด) 
 1. นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 2. นำยธรรมรัตน์   โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 3. ดร. ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 4. นำยอมร   อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 5. นำงดวงพร  สุจริตำนุวตั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 6. นำยนพพร  พงษเ์วช กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 7. รศ.ดร.เสรี  วงษม์ณฑำ กรรมกำรอิสระ 
 8. นำยมนู   ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำร 
       9. นำยสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมกำร 
      10. นำงกอบสุข  แสงสวสัด์ิ กรรมกำร 
      11. นำงสำวมญัชุสำ  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ กรรมกำร 
      12. ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร กรรมกำร 
 ข.  ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  เขำ้ร่วมประชุมครบทุกคน   
  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  6  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล ำดบัที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนกรรมกำร                ประธำน 

      1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ               4 ดร. ธีระพงษ ์     วกิิตเศรษฐ 
      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 

   
 ค. คณะกรรมกำรบริหำร  ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน รวมทั้งฝ่ำยจดักำร เขำ้ร่วมประชุม ดงัน้ี                                                                                               

 1. นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริหำร และ CEO 
 2.  นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ           กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 3.   นำยณัฐพฒัน์  เพช็รรัตนำภรณ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
 4. นำยคณิศร  สุยะนนัทน์                  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  A   ดูแลสินคำ้เคร่ืองหนงั  NATURALIZER 
 5.  นำงรมิดำ รัสเซลล ์มณีเสถียร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  B   ดูแลสินคำ้บูติคสตรีกลุ่ม  ITOKIN, BSC,  
                                                                                      ELLE, BECKY  RUSSELL  เคร่ืองหนงั ELLE   
 6.  นำงบุษบง  ม่ิงขวญัยนื ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  H   ดูแลสินคำ้เคร่ืองส ำอำง BSC COSMETOLOGY 
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 7.  นำยวริิทธ์ิพล  ชยัถำวรเสถียร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย   I    ดูแลสินคำ้ Lacoste 
                        8.  นำยสมคิด  จกัรวำฬนรสิงห์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย   J    ดูแลสินคำ้นำฬิกำ  และเคร่ืองหนงั  BSC,  
   GUY  LAROCHE,  LOUIS  FONTAINE,  HOW 
                        9.  นำงนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  M, O  ดูแลสินคำ้ชุดชั้นในสตรี  BSC, 
                                                                                       ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดและถนอมผำ้  ESSENCE 
                       10.  นำยประณต  เวสำรัชวทิย ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  R   ดูแล  HIS & HER  SHOPS 
  11.  นำงนิชำภำ  พิริยะโภคิณ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  T   ดูแลสินคำ้ BEAUTY STATION SHOP 
                      12.  ดร. เพญ็นภำ  ธนสำรศิลป์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  V   ดูแลสินคำ้  MASS 
  13.  นำยสวสัด์ิ   โพธ์ิสินสมวงศ ์         ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย W   ดูแลสินคำ้  ARROW 
  14.  นำยไพโรจน์  หิรัญวงศส์วำ่ง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรขำย 
                    ง. ท่ีปรึกษำกฎหมำย   -  ร่วมเป็นสักขีพยำนและดูแลใหก้ำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั  พร้อมร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียง  และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ   
                             1.    นำยวรีะ   เอ้ืออำรักษ ์      บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ำกดั   
                             2.    นำงสำวสุพรรณี   เหลืองสถิตย ์    บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ำกดั 

                         จ.     ผูส้อบบญัชี             -   ร่วมสังเกตกำรณ์กำรนบัคะแนน 
 - นำยบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ             ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7900 
                                                            จำกบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ  ำกดั 
 - นำยเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4195 
                                                            จำกบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ  ำกดั 

 ฉ. ผูถื้อหุน้ที่เขำ้ประชุม  
  จ ำนวนผูถื้อหุน้  ณ  วนัรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ ตำมมำตรำ  225  ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ ( 17  มีนำคม  2560)  รวมทั้งส้ิน  2,061 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  
290,633,730  หุน้   ณ  เวลำท่ีเปิดประชุม  13:00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  85  คน  138  รำย  
รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  237,579,924  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  81.75  และในระหวำ่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม   
รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  90  คน  143  รำย  รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  237,673,894  
หุน้  คิดเป็นร้อยละ  81.78   จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 

  -  มำดว้ยตนเอง    57    รำย  จ ำนวน      21,825,370   หุน้   =    7.51%   
  -  รับมอบฉนัทะ  86     รำย จ ำนวน    215,848,524   หุน้   =  74.27%   

 นำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู   เลขำนุกำรบริษทั  แจง้กำรนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  85  คน  138  รำย  รวมจ ำนวนหุน้   

    237,579,924  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  81.75   ครบเป็นองคป์ระชุม 
 2.    จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.    จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี - 
     นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ   ประธำนกรรมกำรบริษทั   ท  ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุม  กล่ำวเปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้          
คร้ังท่ี 52  ปี พ.ศ. 2560  
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธำนท่ีประชุมกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลำมำเขำ้ร่วมประชุม   และแนะน ำกรรมกำรบริษทั   
ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย  6  ชุด   ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั   ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน  ฝ่ำยจดักำร  ท่ีปรึกษำ
กฎหมำย   และผูส้อบบญัชี  
 และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบวำ่ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  52  ปี พ.ศ. 2560  น้ี   บริษทัฯไดเ้ปิดโอกำสให ้   
ผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั โดยจดัท ำเป็น
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หนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทำงกรู เลขำนุกำรบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 ธนัวำคม  2559   ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระประชุม และ/
หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั   
 และไดม้อบหมำยใหน้ำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู เลขำนุกำรบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชุม  
และไดผ้ลสรุปวำ่ไม่มีปัญหำโตแ้ยง้ในเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
 หลงัจำกนั้น  ประธำนท่ีประชุมช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็นไดทุ้กวำระ 
  หำกเป็นค ำถำมท่ีนอกเหนือจำกวำระ   ขอใหผู้ถื้อหุน้ถำมในวำระท่ี  8  เร่ืองอ่ืนๆ 
 2. วธีิกำรลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 “ในกำรออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 

 2.2 กำรลงคะแนนเสียงใหก้ระท ำโดยเปิดเผยทุกวำระ 
                                        ท่ำนผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนน และป้ำยคะแนน  จำกโต๊ะลงทะเบียนดำ้นหนำ้หอ้งประชุม  กำรลงคะแนนเสียง

ใชว้ธีิชูป้ำยคะแนนเสียง   ผูถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง   
กำรนบัคะแนน  จะน ำคะแนนเสียงเฉพำะไม่เห็นดว้ย  และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตำมบตัรเสีย  (ถำ้ม)ี 
มำหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ  
ส ำหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย  คือ  กำรลงคะแนนเสียงเกินกวำ่หน่ึงช่อง  หรือ กรณีท่ีมีกำรขีดฆ่ำในบตัรลงคะแนน  
โดยไม่ลงช่ือก ำกบับริเวณท่ีขีดฆ่ำนั้น 

 2.3 กรณีท่ำนผูถื้อหุน้ท ำหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์อง        
ผูถื้อหุน้  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทัล่วงหนำ้  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้    
ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 3. เพื่อใหก้ำรนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส   บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode   
  ผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวำระบนหนำ้จอพร้อมกนั 

 3.1 ในทุกๆ วำระ   ยกเวน้วำระเลือกตั้งกรรมกำร  
                                         ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ใหชู้ป้ำยคะแนน   เจำ้หนำ้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจกบตัรลงคะแนน   
  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  และระบุควำมเห็น  พร้อมทั้งลงนำม   เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที    

 3.2 วำระเลือกตั้งกรรมกำร      
โปรดระบุควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล   พร้อมทั้งลงนำมในบตัรลงคะแนน   กรณีท่ำนผูถื้อหุน้           
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหชู้ป้ำยคะแนน  เจำ้หนำ้ท่ีจะนบัคะแนนเจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจำก               
ผูถื้อหุน้ทุกท่ำน หลงัจบวำระน้ี 

                4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มำลงทะเบียนร่วมประชุมภำยหลงัจำกกำรประชุมไดเ้ร่ิมแลว้   ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
ไดต้ำมวำระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจำรณำ   และบริษทัฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มำร่วมประชุมระหวำ่งกำรประชุม  
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพื่อบนัทึกในรำยงำนกำรประชุมต่อไป 

 คณะกรรมกำรบริษทั ขอใชสิ้ทธิในฐำนะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวำระ ในกรณีท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้อื่น    
ใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมมอบวำระกำรประชุมให้นำยธรรมรัตน์   โชควฒันำ  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำน
กรรมกำรบริหำร  เป็นผูด้  ำเนินกำรต่อไป 
 และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเกณฑข์อง  ก.ล.ต.  “ขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้”   ก่อนข้ึนวำระใหม่ทุกคร้ัง   แผนก
ลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบ 
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                    ก่อนเขำ้วำระ 1      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่     2    2         64,970  
รวมสะสม  87 140    237,644,894 290,633,730 

  เทียบ % 81.77 100 
  

 วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2559  เม่ือวนัที่ 25 เมษำยน 2559 

  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่   บริษทัฯ ไดส่้งส ำเนำรำยงำนกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ.  2559   เม่ือวนัที่  25  เมษำยน 2559   ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม

แลว้  รำยงำนน้ีไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง  ครบถว้น  ถูกตอ้งตำมท่ีประชุม และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม   

จดัส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกระทรวงพำณิชย ์  ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซต์

ของบริษทั  (http://www.icc.co.th )  หำกไม่มีขอ้สงสัยอนัใด  ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรอง 

 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใด

ซกัถำม 

 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์  ของ

จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย          140        237,644,894 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย              0                          0 0 

  - งดออกเสียง              0                          0 0 

  - บตัรเสีย              0                          0 0 

 ก่อนเขำ้วำระ 2      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 

เขำ้ใหม่              0     0                       0  

รวมสะสม            87               140      237,644,894 290,633,730 

  เทียบ % 81.77 100 

  

 วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี  2559   ซ่ึงไดจ้ดัท ำไวใ้น                            

รำยงำนประจ ำปี  2559 

 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่   รำยงำนประจ ำปีของ 

คณะกรรมกำร และผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559  ไดจ้ดัท ำรำยละเอียดไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  2559   โดยจดัท ำข้ึนตำมขอ้ก ำหนดของ    

ก.ล.ต.  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสำกลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถูกตอ้ง  ตำมขอ้เทจ็จริง  ตำมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อม 

หนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม และบริษทัฯ  ไดจ้ดัเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี  2559  ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  1 
 

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


 
5 

 

 

  

 ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 สรุปสำระส ำคญั ดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

รำยกำร 2559 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 12,615,379,056 12,342,816,129 272,562,927   102.21  

ก ำไรขั้นตน้ 4,764,378,471 4,701,909,701 62,468,770  101.33  

รำยไดอ่ื้นๆ 799,441,363 536,593,413 262,847,950   148.98  

ค่ำใชจ่้ำย 4,584,200,558 4,474,991,829 109,208,729     102.44  
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) 
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

51,132,194 44,659,055 6,473,139 114.49 

ภำษีเงินได ้ 94,494,919 105,457,284 (10,962,365)  89.60  

ก ำไรสุทธิ 936,256,551 702,713,056 233,543,495  133.23  
 1.   รำยไดจ้ำกกำรขำย เพ่ิมข้ึน  272,562,927.- บำท คิดเป็นร้อยละ  2.21  เน่ืองจำกกำรขยำยช่องทำงกำรขำยดำ้น 

Online ส่ือสังคมออนไลน์  ทีวชีอ้ปป้ิง  และกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งพฒันำ
ระบบขนส่งสินคำ้ใหมี้ควำมรวดเร็ว  

       2.   ก ำไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึน 62,468,770.- บำท คิดเป็นร้อยละ 1.33  มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน  
  3.   รำยไดอ่ื้นๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.98  มำจำกเงินปันผลรับท่ีเพ่ิมข้ึน และก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์น 
                           4.   ค่ำใชจ่้ำย เพ่ิมข้ึน 109,208,729.- บำท คิดเป็น ร้อยละ 2.44  เน่ืองจำกส ำรองกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน  

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจำกกำรเพ่ิมบุคลำกรในหนำ้ท่ีงำนต่ำงๆ ใหเ้พียงพอ และบริษทัฯ มี
กำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้น กำรตลำด โฆษณำประชำสัมพนัธ์และค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำนขำยแฟร์ต่ำงๆ ท ำให้ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรตลำดลดลง                                         

            5.  ก ำไรเพ่ิมข้ึน  233,543,495.- บำท   คิดเป็นร้อยละ  33.23   สำเหตุหลกัมำจำก   
  -  เงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 148,000,000.- บำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.17 
  -   ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นจ ำนวน 34,000,000.- บำท  
 และสำมำรถดูรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ิมเติมไดใ้นรำยงำนประจ ำปี  2559   ของบริษทั 

 ในปี  2559  บริษทัฯ  ไดป้ระกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งได้

ส่ือสำรนโยบำยดงักล่ำวไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั อำทิ คู่คำ้ Supplier รวมทั้งจดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่กรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร  และ

พนกังำนทุกระดบั  เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ   และรับรู้นโยบำยดงักล่ำวเพ่ือน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของบริษทั  

และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  บริษทัฯ  พฒันำระบบรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบำะแส

กำรทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน่   ผำ่น  email: iccauditcommittee@icc.co.th  และตู ้ป.ณ. 

22  เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120   และบริษทัฯ  ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่   จำกสมำคมส่งเสริมกรรมกำร

บริษทัไทย  เม่ือวนัที่ 14  ตุลำคม  2559    หำกมีขอ้สงสัยประกำรใด   ขอเชิญถำมเพ่ิมเติมได ้  

 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   และมีผูถื้อหุน้สอบถำม 

ดงัน้ี  
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คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 :   ในปี 2559 ท่ีผำ่นมำ  สืบเน่ืองจำกกำรเสดจ็สวรรคตของพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  และ

กำรเปล่ียนผำ่นจำกส่ืออนำลอ็กเป็นส่ือดิจิตอล  ท ำใหปี้ท่ีผำ่นมำมีกำรเปล่ียนแปลงในดำ้นต่ำงๆ มำกมำย  อำทิ  

กำรขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ  ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือโฆษณำ  รวมทั้งคู่แข่งรำยใหม่ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในตลำด   ส่งผล

กระทบกบับริษทัอยำ่งไร และบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนวธีิกำรขำย  หรือโฆษณำ  พร้อมทั้งมีมำตรกำรและวิธีกำร

ในกำรพฒันำในดำ้นต่ำงๆ อยำ่งไรบำ้ง 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจง 

 : ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัฯ มีกำรเตรียมกำรและพฒันำระบบต่ำงๆ ดงัน้ี 

  -  หลงัเดือนตุลำคม 2559  จำกกำรเสดจ็สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช   

บริษทัฯ ไดพ้ฒันำระบบ  Supply Chain  ร่วมกบัโรงงำนในกำรผลิตเส้ือผำ้สีด ำ ท  ำใหบ้ริษทัฯ มีเส้ือผำ้สีด ำ

อยำ่งเพียงพอ  รองรับและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

  - ในเร่ืองช่องทำงกำรขำยท่ีเปล่ียนผำ่นจำกช่องทำงกำรขำยเดิม  เป็นช่องทำงกำรขำยใหม่ หรือ Online  หรือส่ือ

ดิจิตอลต่ำงๆ  บริษทัฯ มีกำรพฒันำกำรขำยไปในช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ ดงักล่ำวแลว้   รวมทั้งมีกำรขยำยช่อง

ทำงกำรขำยเดิมของบริษทัจำกหำ้งสรรพสินคำ้เป็นหลกั โดยขยำยไปในทุกๆ ช่องทำงกำรขำย ไม่วำ่จะเป็น 

Shop  ของบริษทัเอง ทั้งท่ีเป็น Stand Alone หรือในพลำซ่ำ 

  - เทรนดก์ำรขำยสินคำ้  Online  บริษทัฯ ไดพ้ฒันำกำรขำยเขำ้ไปในช่องทำง  Online  รวมทั้ง TV Shopping   

มำระยะหน่ึงแลว้  แต่ก็ยงัพฒันำต่อไป  ทั้งในเร่ืองระบบกำรขำยในทุกๆ ดำ้น   กำรเลือกสินคำ้ใหเ้หมำะสม

กบัแต่ละช่องทำง  ส่งผลใหย้อดขำยของบริษทัในช่องทำงกำรขำยน้ีเติบโตเป็นเท่ำตวัใน  1 - 2   ปีท่ีผำ่นมำ 

  - ส่วนคู่แข่ง  ก็มีกำรขยำยช่องทำงกำรขำยไปในแต่ละช่องทำงเหมือนกบับริษทั  เพียงแต่อำจแตกต่ำงเร่ืองกำร

บริหำรจดักำรท่ีไม่เหมือนกนั  ตวัอยำ่งเช่น  ชุดชั้นในสตรีวำโก ้ มีกำรขยำยตวัเขำ้ไปในทุกช่องทำงกำรขำย  

คู่แข่งของบริษทัก็มีกำรขยำยตวัตำมไปในทุกๆ ช่องทำง  เพียงแต่ควำมพร้อมอำจจะยงัไม่เท่ำกนั อีกทั้ง 

บริษทัฯ อำจปรับตวัไดร้วดเร็วกวำ่  สินคำ้ดีกวำ่  ซ่ึงหลำยๆ อยำ่งเปรียบเทียบและวดัผลไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถำมเพ่ิมเติม  ขอให้ท่ีประชุมรับทรำบและขอผำ่นไปยงัวำระต่อไป   

 

 ก่อนเขำ้วำระ 3      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 

เขำ้ใหม่     1     1  7,600  

รวมสะสม         88  141  237,652,494 290,633,730 

  เทียบ % 81.77 100 
  
 วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 
   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร   ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำงบกำรเงิน  และรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559   ซ่ึงจดัท ำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2559 หนำ้ 134 ถึงหนำ้ 198 โดยจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน    ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดต้รวจสอบและรับรองควำมถูกตอ้ง  และไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้   ตำมท่ีไดส่้งหนงัสือ หรือ  CD  ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม  หำกมีขอ้สงสัยประกำรใด  ขอเชิญถำม
เพ่ิมเติมได ้  เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย  ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
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                                   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   และมีผูถื้อหุน้สอบถำม 
ดงัน้ี 

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 : - ขอทรำบรำยละเอียดกำรตั้งดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์  

  - ในปี 2559 ไม่มีกำรตั้งค่ำควำมนิยมเพ่ิม  บริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นกำรตั้งค่ำควำมนิยมอยำ่งไร 

กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน  ช้ีแจง 

 : - กำรตั้งค่ำควำมนิยมของบริษทั เกิดจำกในปี 2558 บริษทัฯ ลงทุนเพ่ิมในบริษทั ไหมทอง จ ำกดั ซ่ึงเป็น  

Supply Chain  ของบริษทัในดำ้นเส้ือผำ้สตรี  จำกเดิม  27.90%  เป็น  53.14%  ท ำใหส้ถำนะของบริษทั    

ไหมทอง จ ำกดั  หลงัจำกลงทุนเพ่ิม  เปล่ียนจำกบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ซ่ึงกำรลงทุนเพ่ิมน้ี 

บริษทัฯ ตอ้งประเมินมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือหุน้เพ่ิม  รำคำท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุน้เพ่ิมสูงกวำ่มลูค่ำสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินสุทธิของบริษทั ไหมทอง จ ำกดั  ท  ำใหบ้ริษทัฯ ตอ้งบนัทึกผลต่ำงดงักล่ำวไวใ้นงบแสดงฐำนะทำง

กำรเงินของบริษทั ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

  -  ค่ำควำมนิยม ในปี  2559  บริษทัฯ มีกำรจ ำหน่ำยค่ำควำมนิยมออกจำกบญัชี  ซ่ึงบริษทัฯ คำดกำรณ์วำ่ 

ค่ำควำมนิยมเร่ิมลดลง  เน่ืองจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไหมทอง จ ำกดั  ยงัมีผลขำดทุน และ ไม่

เป็นไปตำมประมำณกำรก ำไรขำดทุนท่ีคำดไวใ้นปี  2558  อีกทั้งบริษทัฯ ไดป้ระเมินมลูค่ำยุติธรรมของ

บริษทั ไหมทอง จ ำกดั  จำกผูป้ระเมินอิสระ  เพ่ือประกอบกำรจ ำหน่ำย  ค่ำควำมนิยมดงักล่ำว จึงท ำให้ในปี 

2559  ไม่มีรำยกำรค่ำควำมนิยมในงบกำรเงินของบริษทั 

  - ส่วนกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ตวัหลกั คือ กำรตั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน  ซ่ึงบริษทัฯ 

ลงทุนในบริษทัต่ำงๆ ประมำณ 142 บริษทั  ถำ้บริษทัท่ีลงทุนมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมจนมลูค่ำตำม

บญัชีต ่ำกวำ่มลูค่ำท่ีบริษทัฯ ลงทุน  บริษทัฯ ตอ้งใชห้ลกัควำมระมดัระวงั  โดยตอ้งตั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำก

กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน  

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 : - ปีท่ีแลว้บริษทัฯ มีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนไปบำงส่วนใช่หรือไม่ 

กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน  ช้ีแจง 

 : - ใช่ครับ บริษทัลงทุนบำงบริษทัท่ีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน อำจเลิกกิจกำร ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุน

จำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนแลว้  ท ำใหไ้ม่มีผลกระทบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 : - ขอทรำบเหตุผล ในปี 2558 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล มียอดสูงมำก 

กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน  ช้ีแจง 

 : - ธุรกิจของบริษทั  ช่องทำงกำรขำยหลกั  คือ  หำ้งสรรพสินคำ้  โดยใชร้ะบบฝำกขำย   ซ่ึงกำรน ำสินคำ้เขำ้ไป

ขำยในหำ้ง  ตำมมำตรฐำนกำรบญัชียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยจนกวำ่จะขำยไดจ้ริง  แต่ในดำ้นภำษี

อำกร  ตอ้งรับรู้เป็นรำยไดท้นัที ณ วนัที่น ำสินคำ้เขำ้ไปฝำกขำยในหำ้ง  และในปี 2559  บริษทัฯ มีกำรบริหำร

จดักำรสตอ็กท่ีดี  ท  ำใหส้ตอ็กท่ีร้ำนคำ้มีปริมำณลดลง   ส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2559 

ลดลงจำกปี 2558 
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คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 : - ขอทรำบรำยละเอียดกำรขำยท่ีดินในปี 2559 

กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน  ช้ีแจง 

 : - บริษทัฯ มีจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงตึกแถวพร้อมท่ีดินจ ำนวน 3 คูหำ 

ตั้งอยูท่ี่ถนนรัชดำ-ท่ำพระ  บริษทัฯ ซ้ือมำตั้งแต่ปี 2532  ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในตึกแถวดงักล่ำว  เม่ือมี

ผูม้ำขอซ้ือในรำคำท่ีท ำใหบ้ริษทัฯ มีก ำไรประมำณ 34 ลำ้นบำท  บริษทัฯ จึงตกลงขำยไป 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำมเพ่ิมเติม กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ

อนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีดงักล่ำว   

  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีดงักล่ำวดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉนัท ์ ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย 141      237,652,494 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                        0 0 
  - งดออกเสียง    0                        0 0 

  - บตัรเสีย    0                        0 0 

   ก่อนเขำ้วำระ 4      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 

เขำ้ใหม่             0    0  0  
รวมสะสม           88  141  237,652,494 290,633,730 
  เทียบ % 81.77 100 

 
   วำระท่ี 4    พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร 

   4.1 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2559 
        กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร    เรียนต่อท่ีประชุมวำ่   ตำมมติท่ีประชุม
กรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี  10/2559   เม่ือวนัที่  24  กุมภำพนัธ์  2560   ก ำหนดใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ในกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี  2559 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี  1  มกรำคม ถึงวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2559  ในอตัรำหุน้ละ  1.15  บำท   ตำมนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผล  บริษทัฯ ก ำหนดมำตรฐำนกำรจ่ำยไว ้20% ของรำคำ Par ต่อหุน้ ในปี  2559  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ  825,998,490.29  
บำท  เห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลในปี  2559  ในอตัรำ 1.15  บำทต่อหุน้  ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับ     
เงินปันผล   เป็นวนัที่  3  พฤษภำคม  2560  และวนัรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลำด
หลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ เป็นวนัที่  4  พฤษภำคม  2560  จ ำนวน 290,633,730 หุน้  เป็นเงิน 334,228,789.50  
บำท   โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ  30   ท  ำให ้ Payout  ratio มีอตัรำ 0.40 เท่ำ  เท่ำกบั  
115%  ของรำคำ Par ต่อหุน้   ก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี  23  พฤษภำคม  2560 
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               ขอ้มลูกำรจ่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

รำยกำร หน่วยนับ 
ปี 2559 ปี 2558 % 

จ่ำย 23 พ.ค. 60 
(ปีที่เสนอ) 

จ่ำย 24 พ.ค. 59 
(ปีที่แล้ว) 

59/58 

1.  ก ำไรสุทธิ    บำท      825,998,490.29      678,418,345.85          121.75 
2.  จ ำนวนหุน้    หุน้      290,633,730      290,633,730          100.00 
3.  เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้    บำท                        1.15                        1.05          109.52 
4.  จ ำนวนเงินปันผลจ่ำย    บำท      334,228,789.50      305,165,416.50          109.52 
5.  Payout ratio    เท่ำ                        0.40                        0.45            88.89 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว 
   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ำนใดซกัถำม     
                               ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2559  ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเสนอ  
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย         141    237,652,494                      100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - บตัรเสีย             0                      0                               0 

 
 4.2 จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
                                      กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6 เร่ือง 
เงินปันผลและเงินส ำรอง ขอ้ 58.  “บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปีไวเ้ป็นทุนส ำรองอยำ่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ  จนกวำ่ทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั”         
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บำท  มีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแลว้  290,633,730.- บำท  และมีเงิน
ส ำรองตำมกฎหมำย 50,000,000.- บำท ซ่ึงเท่ำกบั 10% ของทุนจดทะเบียน   คณะกรรมกำรบริษทั เห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ำรองตำม
กฎหมำยเพ่ิม   เน่ืองจำกไดส้ ำรองไวค้รบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั    
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   141    237,652,494 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย               0                           0 0 
  - งดออกเสียง               0                           0 0 
  - บตัรเสีย               0                           0 0 
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 4.3 จดัสรรเงินส ำรองทัว่ไป 
     กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจงวำ่   ในปีน้ีคณะกรรมกำร-บริษทั  ขอเสนอ

ใหจ้ดัสรรเงินส ำรองทัว่ไป   เท่ำกบั 10%  ของก ำไรสุทธิ ประจ ำปี  2559  เป็นเงิน 82,599,849.03 บำท   เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีฐำนเงินส ำรอง
ทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ำรงควำมมัน่คงแก่กิจกำร  เพ่ิม   Shareowner’s Wealth   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั  
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   141    237,652,494 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย               0                           0         0 
  - งดออกเสียง               0                           0         0 
  - บตัรเสีย               0                           0         0 

 
 ก่อนเขำ้วำระ 5      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
 เขำ้ใหม่             0                   0                       0  
  รวมสะสม           88  141  237,652,494 290,633,730 
  เทียบ % 81.77 100 

  
 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ   
                                 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เรียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั   หมวด
ท่ี  3  เร่ืองคณะกรรมกำร  ขอ้ 21.   “ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3)  เป็น
อตัรำ  ถำ้จ  ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3)   
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  
ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้  
ปัจจุบนักรรมกำรบริษทั  ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งมีจ  ำนวน 12  คน   ตำมขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตำมวำระ  4  คน  ประกอบดว้ย  
 1. นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 2. นำยอมร    อศัวำนนัท ์  กรรมกำรอิสระ 
 3. นำงดวงพร   สุจริตำนุวตั  กรรมกำรอิสระ 
 4. นำยสมพล   ชยัสิริโรจน์  กรรมกำร  
 ในกำรสรรหำบริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  52  ปี  พ.ศ.  2560  ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขำ้รับกำรพิจำรณำ  
 บริษทัฯ ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำกรรมกำร  ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล   โดยพิจำรณำจำกผูท้รงคุณวฒิุ   มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์   มีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย  ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั  มีภำวะผูน้ ำ  วสัิยทศัน์กวำ้งไกล  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  
สำมำรถอุทิศเวลำใหไ้ดอ้ยำ่งเพียงพอ  อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  นอกจำกน้ียงัค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำง
ของคณะกรรมกำร  (Board  Diversity)โดยจดัท ำตำรำงควำมรู้ควำมช ำนำญ  (Board Skills Matrix)  เพ่ือก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้ง
สรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะจ ำเป็นที่ยงัขำด   เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญจำกหลำยสำขำอำชีพ  รวมถึง
คุณสมบติัท่ีเหมำะสมตอบสนองควำมตอ้งกำรของต ำแหน่งท่ีวำ่งลง   และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ  และโครงสร้ำงของกรรมกำรตำม 
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กลยทุธ์ทำงธุรกิจ  ตลอดจนเพ่ือใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งไดพิ้จำรณำรำยช่ือกรรมกำร ในท ำเนียบกรรมกำร
อำชีพของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  และไดพิ้จำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระในเร่ืองของประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี  รวมถึงสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   เป็นส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำร  
โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส  สร้ำงควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ   พิจำรณำและกลัน่กรองตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำเป็นรำยบุคคล   เห็นวำ่  กรรมกำรทั้ง 4  ท่ำน  มีคุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535   
และขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีควำมรู้   ควำมสำมำรถ    มีประสบกำรณ์   และคุณสมบติัท่ีเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของ
บริษทั    อีกทั้งท  ำคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัมำโดยตลอด    และท่ำนท่ีเป็นกรรมกำรอิสระสำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  และเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ส่วนท่ำนท่ีเป็นกรรมกำรชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีฐำนะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นอยำ่งดี   เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ แต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน  ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั   และบริหำรงำนในปี 2560  
ต่อไป 
 ทั้งน้ี  นำยอมร  อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งนำนกวำ่  9  ปี  ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด
คุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทั   เป็นผูท้รงคุณวฒิุ   มีควำมรู้   ควำมสำมำรถ   รวมทั้งสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ  และเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  และมีประสบกำรณ์ในดำ้นท่ีบริษทัตอ้งกำร และยงัคงสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรอิสระไดเ้ป็นอยำ่งดี   
คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง  นำยอมร  อศัวำนนัท ์ เป็นกรรมกำรอิสระต่อไป  
(ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 2)      
ทั้งน้ี บริษทัฯ  ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั   ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน   
(รำยละเอียดเก่ียวกบันิยำมกรรมกำรอิสระ  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 3) 

 และตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.  2535  มำตรำ  86  ระบุวำ่  “หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำร

อนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั  หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดั

ควำมรับผดิในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั   และเป็น

กำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั   เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   ดงันั้นจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึง 

กำรประกอบกิจกำรของกรรมกำรรวมทุกคนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมวรรคก่อน  ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั   และเป็นกำร

แข่งขนักบักิจกำรของบริษทั   เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ  86  แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535  ดงัรำยละเอียด 

1.  บริษทั   วนี อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั 

2.  บริษทั   โอ ซี  ซี   จ  ำกดั (มหำชน) 

3.  บริษทั   อินทนิลเชียงใหม่  จ  ำกดั 

4.  บริษทั   แคน  จ ำกดั 

5.  บริษทั   อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ ำกดั 

6.  บริษทั   ซนั แอนด ์แซนด ์ จ ำกดั 

7.  บริษทั   อินเตอร์เซำ้ท ์ จ ำกดั 

8.  บริษทั   โครำชวฒันำ  จ ำกดั 

9. บริษทั   ปำกน ้ำโพวฒันำ  จ ำกดั 

10. บริษทั   มหำรำชพฤกษ ์ จ ำกดั 

11. บริษทั   เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ ำกดั 

12. International Commercial Coordination (HK) Limited 

13. บริษทั   ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ำกดั 

14. บริษทั   ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  จ  ำกดั 
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15. บริษทั   ซนัร้อยแปด  จ ำกดั 

16. บริษทั   เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  จ ำกดั 

17. บริษทั   ชอ้ป โกลบอล  (ประเทศไทย)  จ  ำกดั 

18. Canchana International Co., Ltd 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระเป็นรำยบุคคล   ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี 
 

ช่ือกรรมกำร ประเภท
กรรมกำร 

เห็นด้วย (เสียง) 
(%) 

ไม่เห็นด้วย (เสียง)                       
(%) 

งดออกเสียง (เสียง)                       
(%) 

บัตรเสีย (เสียง)                       
(%) 

1. นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ ประธำน-
กรรมกำรบริษทั 

237,652,494 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

2. นำยอมร           อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระ 237,652,484 
(100.00) 

10   
( 0.00 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

3. นำงดวงพร       สุจริตำนุวตั 
  

กรรมกำรอิสระ 237,652,494 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

4. นำยสมพล       ชยัสิริโรจน์ กรรมกำร 237,652,494 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

 
 สรุปผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้บริหำรงำนในปี  2560  ดงัน้ี 
 1. นำยบุญเกียรติ      โชควฒันำ   
 2. นำยธรรมรัตน์      โชควฒันำ 
 3. ดร.ธีระพงษ ์       วกิิตเศรษฐ   (กรรมกำรอิสระ)    
 4. นำยอมร      อศัวำนนัท ์     (กรรมกำรอิสระ) 
    5. นำงดวงพร  สุจริตำนุวตั   (กรรมกำรอิสระ) 
    6. นำยนพพร              พงษเ์วช                (กรรมกำรอิสระ) 
    7. รศ.ดร.เสรี   วงษม์ณฑำ (กรรมกำรอิสระ) 
 8. นำยมนู ลีลำนุวฒัน์ 
 9. นำยสมพล ชยัสิริโรจน์ 
                    10.  นำงกอบสุข   แสงสวสัด์ิ    
 11. นำงสำวมญัชุสำ   ธีรพงษพ์ิพฒัน์    
                    12.  ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร  
 
                   โดยก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรไวด้งัน้ี  กรรมกำรสองในเจด็คนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั  กรรมกำร
ลงลำยมือช่ือประกอบดว้ย 
                      1.  นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ 2.  นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ 
 3.  นำยมนู  ลีลำนุวฒัน์ 4.  นำยสมพล  ชยัสิริโรจน์  
                     5.  นำงกอบสุข   แสงสวสัด์ิ 6.  นำงสำวมญัชุสำ    ธีรพงษพ์ิพฒัน์   
                     7.  ดร.สุรัตน์    วงศรั์ตนภสัสร    
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 ก่อนเขำ้วำระ 6      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   2     2              21,400  
รวมสะสม           90 143  237,673,894 290,633,730 
  เทียบ % 81.78 100 

 
                วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
                       กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เรียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  หมวดท่ี  
3   เร่ือง คณะกรรมกำรขอ้  32.   “หำ้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร   เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  โดยปกติวสัิยในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประกนั   
บ  ำเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรำงวลั   ค่ำรักษำพยำบำล   ค่ำน ้ำมนั   ค่ำพำหนะ   ควำมในวรรคตน้   ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ี
กรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำน หรือลูกจำ้งของบริษทั”    
 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร  โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั  ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั  และกลัน่กรองอยำ่งละเอียดถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผดิชอบของกรรมกำร  และเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั ในขนำดใกลเ้คียงกนั  เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษทัท่ีปฏิบติังำนมำดว้ยควำมอุตสำหะ ในวงเงินท่ีเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในจ ำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บำทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัรำท่ีใช้
มำตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอใหจ่้ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรชุดต่ำงๆ  ดว้ย   ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ี
กรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั   กำรจดัสรรเงินดงักล่ำวใหอ้ยูใ่นควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน   และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลง   และเสนอใหจ่้ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ท่ี  ดงัน้ี  
       1.    ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั   
  - ค่ำตอบแทนประจ ำปี  (เงินบ ำเหน็จ) จ่ำยใหก้รรมกำรบริษทัทุกคน 
  - เบ้ียประชุม  จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ประชุม   
   -   ประธำนกรรมกำรบริษทั    10,000.-  บำท/คร้ัง 
   -   กรรมกำรบริษทั  คนละ     8,000.-   บำท/คร้ัง 
 -    ค่ำต ำแหน่ง  จ่ำยเฉพำะประธำนกรรมกำรบริษทั 
 2. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ   
  - เบ้ียประชุม  จ่ำยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเขำ้ประชุม 
   -   ประธำนกรรมกำร   10,000.-  บำท/คร้ัง 
   -   กรรมกำรบริษทั  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 
 

 
หลกัเกณฑ์กำรจ่ำย 

 

ปี 2559 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 58 – เม.ย. 59) 

ปี 2558 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 57 – เม.ย. 58) 

เงินบ ำเหน็จ    กรรมกำรทุกคน             7,450,000             7,150,000 
เบ้ียประชุม  
(รวมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย) 

  กรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม             1,712,000             1,672,000 

ค่ำต ำแหน่ง   เฉพำะประธำนกรรมกำร             2,650,000             5,050,000 
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ        - ไม่มี -       - ไม่มี - 
                                            รวม           11,812,000           13,872,000 
วงเงินที่ไดข้ออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้           20,000,000           20,000,000 

โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในปี  2559  ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  2559  หน้ำ  81 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั
วงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บำท/ปี 
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำน 
ใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุม 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย          143      237,673,894                                  100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย              0              0                                           0 
  - งดออกเสียง              0              0                                            0 
  - บตัรเสีย              0              0                                            0 

    ก่อนเขำ้วำระ 7      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0     0                       0  
รวมสะสม           90 143  237,673,894 290,633,730 
  เทียบ % 81.78 100 

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

 ขอ้ 50.   ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือก กลบัเขำ้รับ
ต ำแหน่งอีกก็ได ้

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ.  2559  ก ำหนดใหน้ำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  และ/หรือ  นำยนิรันดร์    
ลีลำเมธวฒัน์  และ/หรือ  นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชติรส  และ/หรือ  นำงสำวนภำพร  สำธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7900  และ/
หรือ 2316  และ/หรือ  4439  และ/หรือ  7494   จำก  บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2559 โดย
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  เป็นเงิน  1,750,000.- บำท  ซ่ึงนำยบุญญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7900  เป็น ผูล้ง
ลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั   ตั้งแต่ปี  2555 - 2559  ครบ 5  รอบปีบญัชี   ตำมหลกัเกณฑก์ำรหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีของ กลต.  ในปี 
2560  บริษทัฯ ตอ้งเปล่ียนผูส้อบบญัชีใหม่  โดยสำมำรถใชผู้ส้อบบญัชีรำยอ่ืนในส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรำยเดิม  และเม่ือ
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มีกำรหมุนเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชีรำยใหม่   บริษทัฯ  ตอ้งเวน้ช่วงอยำ่งน้อย 2 รอบปีบญัชี    จึงกลบัมำใชผู้ส้อบบญัชีรำยเดิมได ้  ส ำหรับปี  
2560    คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี   โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์   มำตรฐำนกำรตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี   มีควำมเป็นอิสระ  รวมทั้งปริมำณงำนและอตัรำค่ำสอบบญัชี
ของบริษทัจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั  มีคุณสมบติัตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  สภำวชิำชีพบญัชี  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี   
   1.  นำยเอกสิทธ์ิ     ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  4195 
   (ยงัไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  2.   นำงสำวนิตยำ      เชษฐโชติรส     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  4439 
   (ยงัไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  3.   นำงสำวนภำพร   สำธิตธรรมพร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7494 
   (ยงัไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั)  
จำกบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ำกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2560  เป็นวำระท่ี 1 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมี
อ  ำนำจตรวจสอบและลงนำมในงบกำรเงินของบริษทั  และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  ดงัน้ี 
              (หน่วย : บำท) 

 
 

ปี 2560 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559 
(ปีทีแ่ล้ว) 

% 
60/59 

ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี          1,710,000          1,030,000        166.02 
ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส            390,000 

     (130,000*3) 
           720,000 
     (240,000*3) 

         54.17 

รวม          2,100,000          1,750,000        120.00 
ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ  
- ใหค้  ำปรึกษำปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบติังำน 

 
-ไม่มี- 

 
  3,800,000 

 
-ไม่มี- 

ค่ำสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกปริมำณงำนเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนบญัชี  ส ำหรับค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 
      และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทรำบจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส ำหรับปี 2560  
 

บริษัทย่อย 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี /  
ส ำนักงำนสอบบัญชี 

ปี 2560 
 (บำท) 

  ปี 2559 
 (บำท) 

1. Amis Du Monde SARL 
     

JYM Consultant   45,763 
(1,200 Euro) 

47,759 
(1,200 Euro) 

2. บจ. ไหมทอง 
     

นำงสุปรียำ  แสงอุดมเลิศ 
ส ำนกังำนธรรมกำรยก์ำรบญัชี 

130,000 130,000 

3. บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อำร์ อี 
    -  ปี 2560 
    -  ปี 2559     

 
นำยเอกสิทธ์ิ     ชูธรรมสถิตย ์  
นำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ 
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 

 
250,000 

 
250,000 

                                        รวม 425,763 427,759 
โดยบริษทั Amis Du Monde SARL และบริษทั ไหมทอง จ ำกดั ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีเดียวกบับริษทั เน่ืองจำก 

    1.  บริษทั Amis Du Monde SARL อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรปิดกิจกำรจึงยงัตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีรำยเดิม 
    2.  บริษทั ไหมทอง จ ำกดั สำมำรถต่อรองค่ำสอบบญัชีไดเ้ท่ำกบัปีท่ีแลว้   อีกทั้งเป็นผูส้อบบญัชีรับ อนุญำตท่ีมี

มำตรฐำน  ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  1 
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         และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม 9 บริษทั  ซ่ึงบริษทั  ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)  จ  ำกดั  และบริษทั  รักษำควำม
ปลอดภยั  ไทยซีคอม  จ ำกดั  ใชผู้ส้อบบญัชีรำยเดียวกบับริษทั   
       ถึงแมว้ำ่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบำงบริษทัไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรำยเดียวกบับริษทั  แต่บริษทัฯ มีวธีิกำรดูแล  และ
ติดตำมใหแ้ต่ละบริษทัสำมำรถจดัท ำงบกำรเงินไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ   
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำน้ี  ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งไร   จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษทั   

                                 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  และมีผูถื้อหุน้สอบถำม ดงัน้ี 

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 : - ขอทรำบเหตุผลค่ำสอบบญัชีรำยไตรมำสลดลง ในขณะท่ีค่ำสอบบญัชีประจ ำปีเพ่ิมข้ึน 20% 

กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน  ช้ีแจง 

 : - เน่ืองจำกมำตรฐำนกำรบญัชีในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินมีกำรเปล่ียนแปลงในกำรเปิดเผยมลูค่ำ

ยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน   และกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 

นำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผูส้อบบญัชี  ช้ีแจง 

 : - สำเหตุท่ีค่ำสอบบญัชีไตรมำสลดลง  แต่ค่ำสอบบญัชีประจ ำปีเพ่ิมข้ึน 

   เน่ืองจำก ผูส้อบบญัชีเนน้หลกัในกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปีมำกข้ึน  จำกกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบของกำร

สอบบญัชีในกำรน ำเสนอเร่ืองส ำคญัจำกกำรตรวจสอบ  ท่ีจ  ำเป็นตอ้งระบุไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี  กำร

เปล่ียนแปลงนโยบำยทำงบญัชีท่ีส ำคญั   ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงิน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเปิดเผยมลูค่ำ

ยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  ซ่ึงตอ้งพิจำรณำทุกปี  จึงเป็นสำเหตุให้

ค่ำสอบบญัชีรำยไตรมำสลดลง  และค่ำสอบบญัชีประจ ำปีเพ่ิมข้ึน 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำมเพ่ิมเติม กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีดงักล่ำว   
                                       ท่ีประชุมพจิำรณำแลว้  เห็นชอบให ้นำยเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4195  และ/หรือ 
นำงสำวนิตยำ  เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  4439  และ/หรือ นำงสำวนภำพร  สำธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 
7494  จำกบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ำกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2560   และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีปี  2560   
ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย       139    234,691,594 98.75 
  - ไม่เห็นดว้ย    4        2,982,300   1.25 
  - งดออกเสียง    0                      0       0 
  - บตัรเสีย    0                      0      0 

 
  ก่อนเขำ้วำระ 8      

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่    0      0                   0   
รวมสะสม        90   143  237,673,894 290,633,730 
  เทียบ % 81.78 100 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  1 
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 วำระท่ี 8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ  
  ในวำระน้ี  มีผูถื้อหุน้สอบถำม 

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ  ผูถื้อหุน้  สอบถำม 

 : - ขอทรำบแนวโนม้ของบริษทัวำ่ในปีน้ี ตั้งเป้ำหมำยอยำ่งไร  มีกลยทุธ์อะไรท่ีจะท ำใหร้ำยไดเ้พ่ิมข้ึนมำกกวำ่ปี

ท่ีแลว้ 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  ช้ีแจง 

 : ทิศทำงในปีน้ี  บริษทัฯ มีกลยทุธ์หลกัๆ คือ 

- กำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนในช่องทำงกำรขำยใหม่ซ่ึงบริษทัฯ  ไดเ้ร่ิมขยำยตวัไปสู่ช่องทำงใหม่ๆ   มำระยะหน่ึงแลว้  

ในปีน้ีจะพฒันำใหช่้องทำงกำรขำยใหม่เขม้แขง็และขยำยตวัมำกข้ึน 

- สร้ำงกระบวนกำร  Supply Chain  อยำ่งเป็นรูปธรรม ควำมไดเ้ปรียบของเรำ คือ มีโรงงำนในเครือสนบัสนุน   

ดงันั้นบริษทัฯ จะปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในทุกๆ ดำ้น  ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

- บริษทัฯ เนน้ปัจจยัท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรเจริญเติบโต  ทั้งในกำรดำ้นกำรพฒันำสินคำ้  พฒันำกำรท ำกำรตลำด  

กำรโฆษณำ ฯลฯ ใหเ้หมำะสมกบัแต่ละช่องทำงกำรขำย  ลดกำรท ำงำนเชิงปริมำณลง และเนน้เพ่ิมกำร

ท ำงำนเชิงคุณภำพมำกข้ึน 

  ส่วนเป้ำหมำยในปีน้ี   บริษทัฯ มองเชิงบวก  (Positive) โดยตั้งเป้ำหมำยเติบโตไวป้ระมำณ 5 % 

  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจำรณำ  
 ประธำนขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้  ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัคงมอบคะแนนสะสมพิเศษ  His & Her Plus Point ใหก้บัผูถื้อหุน้อีก  
15,000  คะแนน  ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษทั  ช่วยอธิบำยกำรแลกสินคำ้จำกคะแนนสะสมพิเศษท่ีบริษทัฯ  สะสมให ้ พร้อมวธีิกำรใชบ้ตัรสมำชิก  
His & Her Plus Point  อีกคร้ัง 
 เลขำนุกำรบริษทั  อธิบำยวธีิกำรแลกสินคำ้และกำรใชบ้ตัรสมำชิก  His  & Her Plus Point   
 คะแนนพิเศษน้ีจะสะสมใหใ้นบตัร His & Her Plus Point  หมำยเลขเดิมท่ีท่ำนถืออยู ่ ซ่ึงจะรวมกบัคะแนนสะสมเดิม 
(ถำ้มี)  โดยสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรยงัคงเดิมทุกประกำร 
 -   ส ำหรับผูถื้อหุน้ใหม่ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมำชิก His & Her Plus Point  บริษทัฯ  มอบสิทธิพิเศษ ในกำรสมคัรเป็น

สมำชิกใหอ้ตัโนมติั  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  Website : eThailandBest.com      
 -   ท่ำนสำมำรถโอนคะแนนใหแ้ก่สมำชิกอ่ืนไดโ้ดยดำ้นหลงับตัรมี  VIP  Code  ตวัเลข 5 หลกั  เพื่อยนืยนักำรเป็น

สมำชิก   
 กรณีบตัรหำยหรือช ำรุด  ท่ำนสำมำรถโทรศพัทเ์พ่ือระงบักำรใชสิ้ทธิและขอบตัรใหม่  หรือสอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี้  ศูนยบ์ริกำรสมำชิกบตัร  His & Her Plus Point   โทร  0-2296-9900  หรือ  www.hisherpoint.com  
 หลงัจำกนั้นเลขำนุกำรบริษทั  ประชำสัมพนัธ์และเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำน  เยีย่มชมงำนแสดงสินคำ้และ
นวตักรรมเครือสหพฒัน์  Saha Group Fair   คร้ังท่ี  21  ระหวำ่งวนัพฤหสับดีท่ี  29  มิถุนำยน  ถึงวนัอำทิตยท่ี์  2  กรกฎำคม  2560  ตั้งแต่เวลำ  
10:00  - 22:00  น.  ณ  ศูนยก์ำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ    
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  1 
 

http://www.icc.co.th/
http://www.hisherpoint.com/
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 หลงัจำกนั้นประธำนจึงกล่ำวขอบคุณกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  เลขำนุกำรบริษทั  และ
ขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำน  ท่ีกรุณำเสียสละเวลำมำร่วมประชุมวนัน้ี  และสนบัสนุนกิจกรรมของบริษทัมำตลอด  เม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืนประธำน
จึงกล่ำวปิดกำรประชุม  และเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ร่วมรับประทำนกำแฟ  น ้ำชำ  และขนมวำ่งพร้อมกนั 
 
 
 
 

    เลิกประชุมเวลำ  14:07  น.  
 
 
          บุญเกียรติ  โชควฒันำ 

    (นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ) 
     ดวงฤดี  มิลินทำงกรู                                                                                                             ประธำนท่ีประชุม 
(นำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู) 
      เลขำนุกำรบริษทั 
 
 
 
      ธรรมรัตน์  โชควฒันำ           สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร 
 (นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ)          (ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร)              
                                        กรรมกำร    
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