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

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  53  ปี พ.ศ. 2561 
ณ  23  เมษายน  2561 

 
          การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  53  ปี พ.ศ. 2561  ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา  2  ชั้น  3  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์   
เลขท่ี  372   ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   
 
         เร่ิมประชุมเวลา 13:05 น. 
 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
 ก. กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ  านวน  12  คน  (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) 
 1. นายบุญเกียรติ   โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายธรรมรัตน์   โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
 3. ดร. ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายอมร   อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นางดวงพร  สุจริตานุวตั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายนพพร  พงษเ์วช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 7. รศ.ดร.เสรี  วงษม์ณฑา กรรมการอิสระ 
 8. นายมนู   ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 
       9. นายสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 
      10. นางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ กรรมการ 
      11. นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ กรรมการ 
      12. ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 
 ข.  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  6  ชุด  เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน   
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล ำดบัที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนนวกรรมกำร                ประธำนว 
      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. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร และ CEO 
 2.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา           กรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3.   นายณัฐพฒัน์  เพช็รรัตนาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 
 4. นายคณิศร  สุยะนนัทน์                  ผูอ้  านวยการฝ่าย  A   ดูแลสินคา้เคร่ืองหนงั  NATURALIZER 
 5.  นางรมิดา รัสเซลล ์มณีเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย  B   ดูแลสินคา้บูติคสตรีกลุ่ม  ITOKIN, BSC,  
                                                                                      ELLE, BECKY  RUSSELL  เคร่ืองหนงั ELLE   
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 6.  นางกิตยาภรณ์  ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย  D   ดูแลสินคา้  DAKS  และ  GUY  LAROCHE  
 7.  นางบุษบง  ม่ิงขวญัยนื ผูอ้  านวยการฝ่าย  H   ดูแลสินคา้เคร่ืองส าอาง BSC COSMETOLOGY 
 8.  นายวริิทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย   I    ดูแลสินคา้ LACOSTE 
                          9.  นางนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  านวยการฝ่าย  M, O  ดูแลสินคา้ชุดชั้นในสตรี  BSC, 
                                                                                       ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดและถนอมผา้  ESSENCE 
                       10.  นายประณต  เวสารัชวทิย ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  R   ดูแล  HIS & HER  SHOPS 
                      11.  ดร. เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  V   ดูแลสินคา้  MASS 
  12.  นายสวสัด์ิ   โพธ์ิสินสมวงศ ์         ผูอ้  านวยการฝ่าย W   ดูแลสินคา้  ARROW 
  13.  นายไพโรจน์  หิรัญวงศส์วา่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย 
                    ง. ท่ีปรึกษากฎหมาย   -  ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั  พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
                             1.    นายวรีะ   เอ้ืออารักษ ์      บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ากดั   
                             2.    นางสาวสุพรรณี   เหลืองสถิตย ์    บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ากดั 

                        จ.      ผูส้อบบญัชี             -   ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนน 
 - นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 
                                                            จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ  ากดั 

 ฉ. ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุม  
  จ านวนผูถื้อหุน้ ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (15  มีนาคม  2561) รวมทั้งส้ิน 2,088 ราย  

รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้    
  ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม  13:05 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  82  คน  132  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  

234,948,505  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  80.84   
  และในระหวา่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม   รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน   

89  คน  140  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  237,627,111  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  81.76    
  จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

  -  มาดว้ยตนเอง     57    ราย จ านวน      31,203,347   หุน้   =  10.74%   
  -  รับมอบฉนัทะ   83    ราย จ านวน    206,423,764   หุน้   =  71.03%   

 นางดวงฤดี  มิลินทางกรู   เลขานุการบริษทั  แจง้การนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  82  คน  132  ราย  รวมจ านวนหุน้   

    234,948,505  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  80.84   ครบเป็นองคป์ระชุม 
 2.    จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.    จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี - 
     นายบุญเกียรติ   โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั   ท  าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้          
คร้ังท่ี 53  ปี พ.ศ. 2561  
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม   และแนะน ากรรมการบริษทั   
ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด   ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั   ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน  ฝ่ายจดัการ  ท่ีปรึกษา
กฎหมาย   และผูส้อบบญัชี  
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 และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  53  ปี พ.ศ. 2561  น้ี   บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาส 
ใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยจดัท า 
เป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู  เลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2560   ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุม 
และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   
 และไดม้อบหมายใหน้างดวงฤดี  มิลินทางกรู เลขานุการบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ก่อนการประชุม  
และไดผ้ลสรุปวา่ไม่มีปัญหาโตแ้ยง้ในเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 หลงัจากนั้น  เลขานุการบริษทัช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
  หากเป็นค าถามท่ีนอกเหนือจากวาระ   ขอใหผู้ถื้อหุน้ถามในวาระท่ี  9  เร่ืองอ่ืนๆ 
 2. วธีิการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43  “ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 

 2.2 การลงคะแนนเสียงใหก้ระท าโดยเปิดเผยทุกวาระ 
                                        ท่านผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนน และป้ายคะแนน  จากโต๊ะลงทะเบียนดา้นหนา้หอ้งประชุม  การลงคะแนนเสียง

ใชว้ธีิชูป้ายคะแนนเสียง   ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
การนบัคะแนน  จะน าคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นดว้ย  และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย  (ถา้ม)ี 
มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  
ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย  คือ  การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึงช่อง  หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน  
โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

 2.3 กรณีท่านผูถื้อหุน้ท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง        
ผูถื้อหุน้  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทัล่วงหนา้  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้    
ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 3. เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส   บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode   
  ผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั 

 3.1 ในทุกๆ วาระ   ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ  
                                         ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ใหชู้ป้ายคะแนน   เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจกบตัรลงคะแนน   
  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  และระบุความเห็น  พร้อมทั้งลงนาม   เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที    

 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ      
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   พร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนน    
กรณีท่านผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหชู้ป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  
เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน  หลงัจบวาระน้ี 

                4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้   ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
ไดต้ามวาระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา   และบริษทัฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มาร่วมประชุมระหวา่งการประชุม  
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

 คณะกรรมการบริษทั ขอใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวาระ ในกรณีท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้อื่น    
ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือมอบฉนัทะ  
 ประธานท่ีประชุมมอบวาระการประชุมใหน้ายธรรมรัตน์  โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   
เป็นผูด้  าเนินการต่อไป 
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 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง  ก.ล.ต.   “ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้”    ก่อนข้ึนวาระใหม่ทุกคร้ัง    
แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง  โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
 

                   ก่อนเขา้วาระ 1      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่     2    2         2,677,400  
รวมสะสม  84 134    237,625,905 290,633,730 

  เทียบ % 81.76 100 
  

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  52  ปี พ.ศ. 2560  เม่ือวนัที่  24  เมษายน 2560 

  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงาน 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  52  ปี พ.ศ.  2560   เม่ือวนัที่  24  เมษายน 2560   ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ

ประชุมแลว้  รายงานน้ีไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัแต่ 

วนัประชุม   จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย ์  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่

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

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 

ท่านใดซกัถาม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์  ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย          134        237,625,905 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย              0                          0 0 

  - งดออกเสียง              0                          0 0 

  - บตัรเสีย              0                          0 0 

  ก่อนเขา้วาระ 2      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่              0     0                       0  

รวมสะสม            84               134      237,625,905 290,633,730 

  เทียบ % 81.76 100 
  

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี  2560   ซ่ึงไดจ้ดัท าไวใ้น                            

รายงานประจ าปี  2560 

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   รายงานประจ าปีของ 

คณะกรรมการ และผลการด าเนินงานในปี 2560  ไดจ้ดัท ารายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี  2560   โดยจดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของ    

ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถูกตอ้ง  ตามขอ้เทจ็จริง  ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้ 

พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  และบริษทัฯ  ไดจ้ดัเผยแพร่รายงานประจ าปี  2560  ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

http://www.icc.co.th/
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 ผลการด าเนินงานในปี 2560  สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
งบกำรเงินวรนม 

รำยกำร 2560 2559 เพิม่ขึน้ว (ลดลง) % 

รายไดจ้ากการขาย 12,446,980,013 12,615,379,056 (168,399,043) 98.67 

ก าไรขั้นตน้ 4,585,864,279 4,764,378,471 (178,514,192) 96.25 

รายไดอ่ื้นๆ 1,010,607,134 799,441,363 211,165,771 126.41 

ค่าใชจ่้าย 4,691,724,181 4,584,200,558 107,523,623 102.35 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

28,730,424 51,132,194 (22,401,770) 56.19 

ภาษีเงินได ้ 86,489,074 94,494,919 (8,005,845) 91.53 

ก าไรสุทธิ 846,988,582 936,256,551 (89,267,969) 90.47 

 1.   รายไดจ้ากการขายลดลง 168.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 เน่ืองจาก 
  - การแข่งขนักบัแบรนดสิ์นคา้จากต่างประเทศและในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และยอ่ยเพ่ิมมากข้ึน 
  - พฤติกรรมผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีแบบถูกใจ ราคายอ่มเยา เปล่ียนบ่อย ไม่ค่อย

ใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพ  อีกทั้งยงัมีช่องทางซ้ือสินคา้มากมาย  อาทิ  Social Media  ต่างๆ  ซ่ึงมี
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยเขา้มาในช่องทางน้ีเป็นจ านวนมาก 

       2.   ก าไรขั้นตน้ลดลง 178.51 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.75 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน   
จึงจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ิมมากข้ึน  

  3.   รายไดอ่ื้น เพ่ิมข้ึน 211.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.41 จากการท าก าไรโดยการบริหารทรัพยสิ์นที่ 
ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และบริหารเงินลงทุน 

                           4.   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เพ่ิมข้ึน 107.52  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 เน่ืองจากเพ่ิมงบค่าใชจ่้าย 
ดา้นการตลาด  เพื่อสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภค  ทั้งส่วนของลูกคา้ใหม่ และลูกคา้เดิม  ในทุกช่องทาง 
การส่ือสาร 

            5.  ก าไรสุทธิ ลดลง  89.27  ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ  9.53  เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  การขยายช่องทาง
การตลาด เพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ี
เพ่ิมข้ึน   

 และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมไดใ้นรายงานประจ าปี  2560   ของบริษทั 

 ในปี 2560  บริษทัฯ ยงัคงด าเนินตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ   และไม่มี 

ขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ     

 หากมีขอ้สงสัยประการใด   ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 

ท่านใดซกัถาม 
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  ก่อนเขา้วาระ 3      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่     1     1  1  

รวมสะสม           85  135  237,625,906 290,633,730 

  เทียบ % 81.76 100 
  

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงิน  และรายงาน 
ของผูส้อบบญัชี  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560   ซ่ึงจดัท าไวใ้นรายงานประจ าปี  2560  หนา้  122  ถึงหนา้  182  โดยจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน    ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและรับรองความถูกตอ้ง   และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ-
ตรวจสอบแลว้   ตามท่ีไดส่้งเป็นหนังสือ หรือ  CD  ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  หากมีขอ้สงสัยประการใด  ขอเชิญ
ถามเพ่ิมเติมได ้  เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย  ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
                                   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว  ดว้ยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย 135      237,625,906 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                        0 0 
  - งดออกเสียง    0                        0 0 

  - บตัรเสีย    0                        0 0 

   ก่อนเขา้วาระ 4      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่             1    1  100  
รวมสะสม           86  136  237,626,006 290,633,730 
  เทียบ % 81.76 100 

 

   วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร 
   4.1 จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2560 
        กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร    เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามมติท่ีประชุม
กรรมการบริษทัคร้ังท่ี  10/2560   เม่ือวนัที่  23  กุมภาพนัธ์  2561   ก าหนดใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี  2560 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2560  ในอตัราหุน้ละ  1.10  บาท   ตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว ้ 20%  ของราคา Par ต่อหุน้ ในปี  2560  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  798,378,686.- บาท  
เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี  2560  ในอตัรา  1.10  บาทต่อหุน้  ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับ     
เงินปันผล   เป็นวนัที ่ 3  พฤษภาคม  2561 จ  านวน  290,633,730  หุน้  เป็นเงิน  319,697,103.-  บาท   โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทั 
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ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ  30   ท  าให ้ Payout  ratio  มีอตัรา 0.40 เท่า   เท่ากบั  110%  ของราคา Par ต่อหุน้  ก าหนดจ่าย 
ในวนัที่  22  พฤษภาคม  2561 
               ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

รำยกำร หน่วนยนัวบ 
ปี 2560 ปี 2559 % 

จ่ำย 22 พ.ค. 61 
(ปีที่เสนวอ) 

จ่ำย 23 พ.ค. 60 
(ปีที่แล้น) 

60/59 

1.  ก าไรสุทธิ    บาท      798,378,686.00      825,998,490.29            96.66 
2.  จ านวนหุน้    หุน้      290,633,730      290,633,730          100.00 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้    บาท                        1.10                        1.15            95.65 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย    บาท      319,697,103.00      334,228,789.50            95.65 
5.  Payout ratio    เท่า                        0.40                        0.40          100.00 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถาม     
                               ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2560   ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั 
เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย         136    237,626,006                      100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - บตัรเสีย             0                      0                               0 

 

 4.2 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
                                      กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6  
เร่ือง เงินปันผลและเงินส ารอง ขอ้ 58.  “บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของ 
ก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา  จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของ
บริษทั”   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท  มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้  290,633,730.- บาท   
และมีเงินส ารองตามกฎหมาย  50,000,000.- บาท  ซ่ึงเท่ากบั 10%  ของทุนจดทะเบียน   คณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรไม่จดัสรร 
เงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิม   เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั    
 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   136    237,626,006 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย               0                           0 0 
  - งดออกเสียง               0                           0 0 
  - บตัรเสีย               0                           0 0 

 

 4.3 จดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
     กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา่   ในปีน้ีคณะกรรมการบริษทั  ขอเสนอ 

ใหจ้ดัสรรเงินส ารองทัว่ไป  เท่ากบั 10% ของก าไรสุทธิ ประจ าปี  2560  เป็นเงิน 79,837,869.- บาท  เพื่อให้บริษทัฯ มีฐานเงินส ารองทัว่ไป 
ท่ีแขง็แกร่ง  ด ารงความมัน่คงแก่กิจการ  เพ่ิม   Shareowner’s Wealth    จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั  
  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   136    237,626,006 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย               0                           0         0 
  - งดออกเสียง               0                           0         0 
  - บตัรเสีย               0                           0         0 

  ก่อนเขา้วาระ 5      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

 เขา้ใหม่             2                   2                   901  
  รวมสะสม           88     138  237,626,907 290,633,730 
  เทียบ % 81.76 100 

  

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ   
                                 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั    
หมวดท่ี  3  เร่ืองคณะกรรมการ  ขอ้ 21.   “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3)  เป็นอตัรา  ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)   
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้  
ปัจจุบนักรรมการบริษทั  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีจ  านวน 12  คน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  4  คน  ประกอบดว้ย  
 1.  นายนพพร       พงษเ์วช  กรรมการอิสระ 
 2.  นายมนู            ลีลานุวฒัน์  กรรมการ 
 3.  นางกอบสุข     แสงสวสัด์ิ  กรรมการ 
 4.  ดร. สุรัตน์       วงศรั์ตนภสัสร  กรรมการ  
 ในการสรรหาบริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ-
บริษทั  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  53  ปี  พ.ศ.  2561  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
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 คณะกรรมการสรรหา  จึงด าเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ  
โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์   มีประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  มีภาวะผูน้ า วสัิยทศัน์กวา้งไกล  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  สามารถ
อุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ  อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  นอกจากน้ียงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ  (Board  Diversity)  โดยจดัท าตารางความรู้ความช านาญ  (Board Skills Matrix)  เพ่ือก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ี 
ตอ้งสรรหา  โดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาด   เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัมีความรู้และความเช่ียวชาญจากหลายสาขาอาชีพ   
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  รวมถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีวา่งลง  และ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ  และโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ  ตลอดจนเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษทั  รวมทั้งไดพิ้จารณารายช่ือกรรมการในท าเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  และ 
ไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองของประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  รวมถึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง 
เป็นอิสระ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ  โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส  สร้างความ 
มัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย     พิจารณาและกลัน่กรองคุณสมบติัตามความเห็น 
ของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล   เห็นวา่  กรรมการทั้ง 4  ท่าน  มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535   และขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้   ความสามารถ    มีประสบการณ์   และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั    อีกทั้งท  าคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัมาโดยตลอด    และท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระสามารถ 
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   เม่ือนบัรวมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแลว้ไม่เกิน  9  ปี 
ต่อเน่ืองกนั  ส่วนท่านท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
แต่งตั้งกรรมการทั้ง  4  ท่าน  ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  และบริหารงานในปี  2561  อีกวาระหน่ึง 
(ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)      
ทั้งน้ี บริษทัฯ  ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั   ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
(รายละเอียดเก่ียวกบันิยามกรรมการอิสระ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3) 

 และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535  มาตรา  86  ระบุวา่  “หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดั

ความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็น

การแข่งขนักบักิจการของบริษทั   เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   ดงันั้นจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึง 

การประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคก่อน  ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา  86  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  ดงัรายละเอียด 

  1. บริษทั   วนี อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 

  2. บริษทั   โอ ซี  ซี   จ  ากดั (มหาชน) 

  3. บริษทั   อินทนิลเชียงใหม่  จ  ากดั 

  4. บริษทั   แคน  จ ากดั 

  5. บริษทั   อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ ากดั 

  6. บริษทั   ซนั แอนด ์แซนด ์ จ ากดั 

  7. บริษทั   อินเตอร์เซา้ท ์ จ ากดั 

  8. บริษทั   โคราชวฒันา  จ ากดั 
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     9. บริษทั   ปากน ้าโพวฒันา  จ ากดั 

   10. บริษทั   มหาราชพฤกษ ์ จ ากดั 

   11. บริษทั   เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 

   12. International Commercial Coordination (HK) Limited 

   13. บริษทั   ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ากดั 

   14.  บริษทั   ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  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   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 
 

ช่ือกรรมกำร ประเภท
กรรมกำร 

เห็นวด้นย (เสียง) 
                   (%) 

 ไม่เห็นวด้นย (เสียง)                              
                      (%) 

 งดออกเสียง (เสียง)                               
                       (%) 

  บัตรเสีย (เสียง)                         
                  (%) 

1. นายนพพร      พงษเ์วช กรรมการอิสระ 237,626,907 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

2. นายมนู           ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 237,626,907 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

3. นางกอบสุข    แสงสวสัด์ิ 
  

กรรมการ 237,626,907 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

4. ดร. สุรัตน์      วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 237,626,907 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

 
 สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีเขา้บริหารงานในปี  2561   ดงัน้ี 
 1. นายบุญเกียรติ      โชควฒันา   
 2. นายธรรมรัตน์      โชควฒันา 
 3. ดร.ธีระพงษ ์       วกิิตเศรษฐ   (กรรมการอิสระ)    
 4. นายอมร      อศัวานนัท ์     (กรรมการอิสระ) 
    5. นางดวงพร  สุจริตานุวตั   (กรรมการอิสระ) 
    6. นายนพพร              พงษเ์วช                (กรรมการอิสระ) 
    7. รศ.ดร.เสรี   วงษม์ณฑา (กรรมการอิสระ) 
 8. นายมนู ลีลานุวฒัน์ 
 9. นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 
                    10.  นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ    
 11. นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์    
                    12.  ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร  
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                    โดยก าหนดอ านาจกรรมการไวด้งัน้ี   กรรมการสองในเจด็คนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทั  
กรรมการลงลายมือช่ือประกอบดว้ย 
                      1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา 2.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
 3.  นายมนู ลีลานุวฒัน์ 4.  นายสมพล ชยัสิริโรจน์  
                     5.  นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ 6.  นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์   
                     7.  ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร    
 

 ก่อนเขา้วาระ 6      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่   1     2                   204  
รวมสะสม           89 140  237,627,111 290,633,730 
  เทียบ % 81.76 100 

 

                 วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                       กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เรียนต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
หมวดท่ี  3  เร่ือง คณะกรรมการขอ้  32.  “หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
สิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  โดยปกติวสัิยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  
เบ้ียประกนั   บ  าเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรางวลั   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าน ้ามนั   ค่าพาหนะ   ความในวรรคตน้   ไม่รวมถึงค่าตอบแทน 
หรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั”    
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั  ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบกบับริษทั  หรือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  และ
กลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ  และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั ในขนาดใกลเ้คียงกนั  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะ ในวงเงินท่ีเท่ากบัปีท่ี
แลว้ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชม้าตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี
กรรมการชุดต่างๆ  ดว้ย   ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  การจดัสรร
เงินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง   
และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี  ดงัน้ี  
       1.    ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั   
  - ค่าตอบแทนประจ าปี  (เงินบ าเหน็จ) จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
  - เบ้ียประชุม  จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม   
   -   ประธานกรรมการบริษทั    10,000.- บาท/คร้ัง 
   -   กรรมการบริษทั  คนละ     8,000.-   บาท/คร้ัง 
 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 
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 ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 
องค์ประกอบค่ำตอบแทนว 

 

 
หลกัเกณฑ์กำรจ่ำย 

 

ปี 2560 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 59 - เม.ย. 60) 

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

เงินบ าเหน็จ    กรรมการทุกคน             7,700,000             7,450,000 
เบ้ียประชุม  
(รวมคณะกรรมการชุดยอ่ย) 

  กรรมการท่ีเขา้ประชุม             2,128,000             1,712,000 

ค่าต าแหน่ง   เฉพาะประธานกรรมการ       - ไม่มี -             2,650,000 
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ        - ไม่มี -       - ไม่มี - 
                                            รวม           9,828,000           11,812,000 

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี  2560  ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  2560  หนา้  69  
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน  20,000,000.- บาท/ปี 
 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย          140      237,627,111                                  100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย              0              0                                           0 
  - งดออกเสียง              0              0                                            0 
  - บตัรเสีย              0              0                                            0 

  ก่อนเขา้วาระ 7      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   0     0                       0  
รวมสะสม           89 140  237,627,111 290,633,730 
  เทียบ % 81.76 100 

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4  เร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ 
  ขอ้ 44. (5)  ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
 ขอ้ 49.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั   

 ขอ้ 50.   ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  52  ปี พ.ศ.  2560  ก าหนดใหน้ายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ และ/หรือ  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส   
และ/หรือ  นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195   และ/หรือ  4439  และ/หรือ  7494   จาก  บริษทั  เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2560   โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  เป็นเงิน  2,100,000.-  บาท   
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ส าหรับปี  2561    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี   โดยพิจารณาจากประสบการณ์   มาตรฐานการตรวจสอบ
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  ประสิทธิภาพในการท างาน  ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี   มีความเป็นอิสระ  รวมทั้งปริมาณงานและอตัรา 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั  มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวชิาชีพบญัชี  ส านกังานคณะกรรมการ-
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี   
   1.  นายเอกสิทธ์ิ     ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 
   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั  ตั้งแต่ปี  2560)  
           และ/หรือ  2.   นางสาวนิตยา      เชษฐโชติรส     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439 
   (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  3.   นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7494 
   (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2561  เป็นวาระท่ี 2  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง 
มีอ  านาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี   ดงัน้ี 
              (หน่วย : บาท) 

 
 

ปี 2561 
(ปีที่เสนวอ) 

ปี 2560 
(ปีทีแ่ล้น) 

% 
61/60 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 
    

         1,910,000          1,710,000 111.70 
ค่าสอบทานรายไตรมาส            390,000 

     (130,000*3) 
           390,000 
     (130,000*3) 

100.00 

รวม          2,300,000          2,100,000 109.52 
ค่าบริการอ่ืน ๆ    -ไม่มี-   -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการสอบบญัชี   
       และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี 2561  
 

บริษัทย่อย 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี /  
ส ำนัวกงำนวสอบบัญชี 

ปี 2561 
 (บำท) 

ปี 2560 
 (บำท) 

1. Amis Du Monde SARL 
     

JYM Consultant   46,880 
(1,200 Euro) 

  45,763 
(1,200 Euro) 

2. Canchana  International Cam Accounting & Tax Service 111,365 
(3,500 USD) 

48,999 
(1,500 USD) 

3. บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี 
     

  นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

270,000 250,000 

4. บจ. ไหมทอง 
     

นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ 
ส านกังานธรรมการยก์ารบญัชี 

130,000 130,000 

                                        รวม 558,245 474,762 
 
 
 



 
 

หนา้  14 / 18 

 

  
 
โดยบริษทั Amis Du Monde SARL,   บริษทั ไหมทอง จ ากดั  และ Canchana  International  Co., Ltd.  ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียว 
กบับริษทั   เน่ืองจาก     -   บริษทั Amis Du Monde SARL  อยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดกิจการจึงยงัตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีรายเดิม 

     -  บริษทั  ไหมทอง  จ  ากดั  สามารถต่อรองค่าสอบบญัชีไดเ้ท่ากบัปีก่อน   และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ท่ีมีมาตรฐานถูกตอ้งตามกฎหมาย 

     -   Canchana  International  Co.,Ltd. เป็นบริษทัอยูใ่นต่างประเทศ  และเปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  
   เม่ือวนัที่ 30  พฤศจิกายน  2560  และในปี 2561   เปล่ียนผูส้อบบญัชีรายใหม่    เน่ืองจากสามารถต่อรอง 
    ราคาค่าสอบบญัชีไดถู้กกวา่รายเดิม 

 และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม  8  บริษทั  ซ่ึงบริษทั  ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)  จ  ากดั  และบริษทั  รักษาความ
ปลอดภยั ไทยซีคอม  จ ากดั  ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั   
 ถึงแมว้า่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางบริษทัไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั   แต่บริษทัฯ มีวธีิการดูแล 
และติดตามใหแ้ต่ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา 
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ี  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร   จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว 

                                  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถาม 
                             ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นชอบให ้นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195  และ/หรือ 
นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439  และ/หรือ นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
7494  จากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2561   และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีปี  2561   
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย       140    237,627,111  100 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                      0      0 
  - งดออกเสียง    0                      0      0 
  - บตัรเสีย    0                      0      0 

 ก่อนเขา้วาระ 8      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่    0      0                      0   
รวมสะสม        89   140  237,627,111 290,633,730 
  เทียบ % 81.76 100 
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  วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เรียนต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ.  2535 มาตรา 100  ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมตามค าส่ังหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 21/2560  
เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   เห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33.  ดงัน้ี 
 

ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม่ 
ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้  ให้
เรียกวา่การประชุมวสิามญั 
     คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้  33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4)  เดือน   นบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
     คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

     ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ 
(1/5)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด   หรือผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25)  คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย   ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดั
ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง  (1)   เดือนนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้       
     ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั 
หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น 
จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
     ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้คร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ 
การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

      และเพ่ือใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเป็นไปดว้ยความคล่องตวั  ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  มีอ  านาจแกไ้ข เพ่ิมเติม  ขอ้ความหรือถอ้ยค า  ในขอ้บงัคบัของบริษทั 
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงักล่าว   ตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์  จึงขอให้ 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัดงักล่าว 
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                                   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 

ท่านใดซกัถาม 
                             ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 33.  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535  มาตรา 100  ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าส่ังหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 21/2560  
ตามท่ีกล่าว  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย       140    237,627,111  100 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                      0      0 
  - งดออกเสียง    0                      0      0 
  - บตัรเสีย    0                      0      0 

  ก่อนเขา้วาระ 9      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่    0      0                      0   
รวมสะสม        89   140  237,627,111 290,633,730 
  เทียบ % 81.76 100 

 

 วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
  ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้สอบถาม 
คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - ขอทราบความหมายของต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเรียกเป็นผูอ้  านวยการฝ่าย  A,  ผูอ้  านวยการฝ่าย  B,  
และผูอ้  านวยการฝ่าย  D  อกัษร  A, B, D …  หมายถึงอะไร  และตอ้งการส่ืออะไร 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจง 
 : - เป็นกระบวนการจดัโครงสร้างองคก์รของบริษทั  โดยแบ่งฝ่ายตามหมวดสินคา้  และใชต้วัอกัษร A, B,  

D … Z  แทนช่ือฝ่ายแต่ละฝ่าย โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายเป็นผูดู้แล  อาทิ  
   ผูอ้  านวยการฝ่าย  A  ดูแลสินคา้เคร่ืองหนงั  Naturalizer 
   ผูอ้  านวยการฝ่าย  B  ดูแลสินคา้บูติคสตรีกลุ่ม  Itokin, BSC, Elle, Becky  Russell  และเคร่ืองหนงั Elle 
   ผูอ้  านวยการฝ่าย  D  ดูแลสินคา้  Daks  และ  Guy  Laroche 
คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - ปีน้ียงัไม่ไดรั้บจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  เพ่ิงไดรั้บเอกสารจากหนา้หอ้งประชุม 
เลขานุการบริษทั  ช้ีแจง 
 : - ขอประทานโทษ  และขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ใหท้ราบ  ขอไปตรวจสอบวา่เกิดจากสาเหตุอะไร   
ทีมทะเบียนผูถื้อหุน้  ตรวจสอบขอ้มลู 
 : - ไดต้รวจสอบขอ้มลูจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  นายทะเบียนหุน้ของบริษทั  

และเป็นผูจ้ดัส่งจดหมายเชิญประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้  แจง้วา่ไดจ้ดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย  ตั้งแต่ 
วนัที่  30  มีนาคม  2561 และ รปภ. ของอพาร์ทเมน้ทท่ี์คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  พกัอาศยัอยู ่ เป็นผูเ้ซ็นรับเอกสาร   
ตั้งแต่วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 ซ่ึงทีมงานไดโ้ทรแจง้คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  เม่ือวนัที่  23  เมษายน  2561  แลว้ 

 



 
 

หนา้  17 / 18 

 

 

 

คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - จากรายงานประจ าปี  2560  “หวัขอ้  เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ   ขอ้  2.  การสร้างแบรนด์

แฟชัน่ของตนเอง ดว้ยการพฒันาร่วมกบัคู่คา้การผลิตท่ีมีความยดืหยุน่  และฉบัไว”  

   ขอใหอ้ธิบายเร่ืองการสร้างแบรนดแ์ฟชัน่ของตนเองดว้ย 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจง 

 : - บริษทัฯ ไดส้ร้างแบรนดแ์ฟชัน่ของบริษทัมาซกัระยะหน่ึงแลว้  และแบรนดท่ี์เป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี  

คือ  แบรนด ์BSC  ซ่ึงมีทั้งผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง  เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี  และชุดชั้นใน 

   ปัจจุบนับริษทัฯ  ก าลงัพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  ไม่ใช่เฉพาะการตลาดอยา่งเดียว   

รวมทั้งการพฒันาระบบ  Supply Chain  ดว้ย 

คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไม่  และมีการน าสินคา้เขา้มาขายหรือไม่  เน่ืองจากส่วนใหญ่

บริษทัขายสินคา้ในเครือสหพฒัน์ 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจง 

 : - บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนอ้ยมาก  การส่งออกของบริษทัมีสัดส่วนไม่มาก   

และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผา่นบริษทัท่ีอยูใ่นประเทศไทย  และสินคา้น าเขา้ก็มีสัดส่วนนอ้ยมากเช่นกนั 

คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - ก าไรของบริษทัในปี 2560  ลดลงจากปี  2559  มาจากสาเหตุอะไร 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจง 

 : - มาจากปัจจยัภายนอกท่ีมีการแข่งขนัในตลาดสูงมากข้ึน  ไม่วา่จะเป็นสินคา้กลุ่มเส้ือผา้  สินคา้กลุ่มแฟชัน่  

ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปรับตวัในการท าการตลาดเพ่ิมมากข้ึน  ส่งผลใหต้อ้งใชค่้าใชจ่้ายในการท าการตลาด 

มากข้ึน  เพ่ือสามารถแข่งขนัในตลาดได ้

คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - ในปี 2560  ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมลดลงจากปี  2559  เกิดจากอะไร   

กรรมการบริหาร  และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  ช้ีแจง 

 : - บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั  บริษทัร่วมของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  มีโครงการทิวทะเล  

ท่ีชะอ า  โดยใน  2  เฟสแรก  สร้างเป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่  มีจ  านวนหอ้งมาก  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับ

เป็นอยา่งดี  ส่วนเฟส  3  ไดส้ร้างห้องขนาดเลก็ลง  ท  าใหร้าคาต่อหอ้งลดลงดว้ย  และกอร์ปกบัในปี  2560  

ภาพรวมสภาวะตลาดค่อนขา้งเงียบ   ส่งผลใหย้อดขายลดลง  แต่บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั  อยูร่ะหวา่งพฒันา

เฟสต่อไปให้มีขนาดหอ้งใหญ่ข้ึน  ซ่ึงคาดวา่จะท าใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

คุณวจิิตร  จิตจริงใจ  ผูถื้อหุน้  สอบถาม 

 : - ขอทราบผลตอบรับในช่องทางการขายผา่น  Line Application  เป็นอยา่งไร 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจง 

 : - ยอดขายในช่องทาง  Line Application  ยงันอ้ย  เม่ือเทียบกบัยอดขายทั้งหมดของบริษทั  แต่บริษทัฯ  

มีการพฒันาการขายในช่องทางน้ีตลอดเวลา  ท าใหย้อดขายเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
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คุณเกสรี  ช านาญเดชากุล  อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้  จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   สอบถาม 

 : - ขอทราบรายละเอียดการตั้งเงินส ารองทัว่ไปของบริษทั  มีวตัถุประสงคอ์ะไร  และน าไปใชท้  าอะไรบา้ง   

   และท่ีผา่นมามีการน าเงินไปใชห้รือไม่   

กรรมการบริหาร  และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  ช้ีแจง 

 : - การจดัสรรเงินส ารองทัว่ไป  10% ของก าไรสุทธิของบริษทั  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัมามากกวา่  10  ปีแลว้   

เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คง  มีฐานเงินส ารองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  อีกทั้งเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีความเช่ือมัน่และ

มัน่ใจในบริษทัมากยิง่ข้ึน   

   ซ่ึงถา้บริษทัฯ มีโครงการใหญ่ๆ  ก็สามารถน าเงินส ารองทัว่ไปท่ีสะสมไวม้าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้  และ 

การตั้งเงินส ารองทัว่ไป  10 %  ของก าไรสุทธิ  ก็ไม่ไดม้ากเกินไป  เม่ือเทียบกบัขนาดธุรกิจของบริษทั  และ

ปัจจุบนับริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจตามธุรกิจหลกัของบริษทั ยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินจากเงินส ารองทัว่ไป  

อีกทั้งถา้บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินส ารองทัว่ไป  บริษทัฯ ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 
 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจารณา  
 ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผูอ้  านวยการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  เลขานุการบริษทั  และขอบคุณ 
ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน  ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวนัน้ี   เม่ือไม่มีกิจการอ่ืนประธานจึงกล่าวปิดการประชุม  และเชิญท่านผูถื้อหุน้
ร่วมรับประทานกาแฟ  น ้าชา  และขนมวา่งพร้อมกนั 
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