
 

 

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

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 ประจ ำปี 2553 
ณ  26  เมษำยน  2553 

 
          กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45 ประจ ำปี  2553  ประชุม ณ หอ้งเจำ้พระยำ 2  ชั้น 3  โรงแรมมณเฑียร  
ริเวอร์ไซด ์  เลขท่ี  372   ถนนพระรำม 3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพมหำนคร   
 

         เร่ิมประชุมเวลำ 13.00 น. 
 

 มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
 ก. กรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม  จ ำนวน  11  คน  (ครบทุกคน) 
 1. ดร. สม  จำตุศรีพิทกัษ ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 2. นำยบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำรบริษทั 
 3. นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
 4. นำยธรรมรัตน ์  โชควฒันำ กรรมกำรผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร 
 5. ดร. ธีระพงษ ์  วิกิตเศรษฐ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 6. นำยอมร   อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 7. พล.ต.อ. สมชำย   ประภสัภกัดี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 8. พล.ต.ท. อมัรินทร์   เนียมสกลุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 9. นำยมนู   ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำร 
      10. นำยวีระ   เอ้ืออำรักษ ์ กรรมกำร 
      11. นำยสมพล  ชยัสิริโรจน ์ กรรมกำร 
 ข.  ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง  5  ชุด  และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง  5  ชุด  เขำ้ร่วมประชุมครบทุกคน   
  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  5  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล ำดบัที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนกรรมกำร                ประธำน 
    1. คณะกรรมกำรบริหำร             12 นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ 
    2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ               4 ดร. ธีระพงษ ์  วิกิตเศรษฐ 
    3. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน               3 นำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ 
    4. คณะกรรมกำรสรรหำ               4 นำยบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันำ 
    5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง               7 นำยอมร   อศัวำนนัท์ 

   

 ค. คณะกรรมกำรบริหำร   ฝ่ำยจดักำร   และผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงินของบริษทั   ท่ีเขำ้ร่วมประชุม  
  รวม   16  คน จำกจ ำนวน  17  คน  ดงัน้ี 

 1. นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 
 2.  นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร  
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3.  นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ           กรรมกำรผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย G และ X 
                                                          ดูแลสินคำ้ ชุดชั้นใน WACOAL, CALL CENTER, 
                                                          HIS & HER MEMBER 

 4. นำยสมพล  ชยัสิริโรจน์  กรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย C  ดูแลสินคำ้ ARROW 
 5. นำงจินตนำ  เฉลิมชยักิจ               ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย H  ดูแลสินคำ้เคร่ืองส ำอำง  BSC  
                                                                                    COSMETOLOGY, ARTY,  SHEENE 
 6. นำงสำวพิสมยั  ชุนมนุ  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย I  ดูแลสินคำ้ LACOSTE 
 7. นำยสมคิด  จกัรวำฬนรสิงห์  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย J  ดูแลสินคำ้นำฬิกำ และเคร่ืองหนงั BSC, 
    GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW  
 8. นำงนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย L, M, O  ดูแลสินคำ้ชุดชั้นในสตรี  BSC, VR   
                                                                                    และน ้ำยำซกัแหง้  ESSENCE 
 9. ดร. เพญ็นภำ  ธนสำรศิลป์  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  V  ดูแลสินคำ้  MASS    
      10. นำยไพโรจน ์ หิรัญวงศส์วำ่ง  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย N, R  และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรขำย 
    ดูแล  HIS & HER  SHOP 
 11. นำยณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนำภรณ์  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงินและสำรสนเทศ 

 12. นำยคณิศร  สุยะนนัทน์  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย A  ดูแลสินคำ้รองเทำ้สตรี   
                                                                        NATURALIZER, BSC, ELLE และรองเทำ้บุรุษ REGAL 

 13. นำงรมิดำ รัสเซลล ์มณีเสถียร  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย B   ดูแลสินคำ้บูติคสตรีกลุ่ม  
                 ITOKIN, BSC, ELLE และ BECKY RUSSELL  และเคร่ืองหนงั               
                                                                                    ELLE , MICHEL KLEIN 
    14. นำงสำวมญัชุสำ ธีรพงษพิ์พฒัน์  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยส ำนกังำนบริษทั 
    15. นำยอ ำนวย   บ ำรุงวงศท์อง  ท่ีปรึกษำ 
    16. นำงชุมำพนัธ์  วิเชียรเก้ือ  ท่ีปรึกษำ   

 ง. ท่ีปรึกษำกฎหมำย - ร่วมตรวจนบัคะแนนและตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ   
 1. นำงกอบสุข    แสงสวสัด์ิ บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ำกดั 
                          2.  นำงสำวสุพรรณี   เหลืองสถิตย ์ บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ำกดั   
                          3.  นำงพนมรัตน ์  สงัฆกิจ บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ำกดั  

 จ. ผูส้อบบญัชี   - ร่วมสงัเกตกำรณ์กำรนบัคะแนน 
 1.  นำงวิไลรัตน ์   โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3104 
 2.  นำงสำวสมจินตนำ   พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5599 
  ส ำนกังำนสอบบญัชี ดี ไอ เอ  

 ฉ. ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุม  
  จ ำนวนผูถื้อหุน้   ณ  วนัรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ ตำมมำตรำ 225  ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
                               ตลำดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ ( 7 เมษำยน 2553 ) รวมทั้งส้ิน  1,840 รำย   
  รวมจ ำนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้                    
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  ณ  เวลำท่ีเปิดประชุม  13.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  77  คน  143  รำย   
  รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  250,029,395  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  86.03     
  และในระหวำ่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติมรวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขำ้ร่วม 
  ประชุมทั้งส้ิน  80  คน  147  รำย  รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  250,837,515  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  86.31 

 นำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู   เลขำนุกำรบริษทั  แจง้กำรนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  77  คน  143  รำย  รวมจ ำนวนหุน้   
   250,029,395  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  86.03  ครบเป็นองคป์ระชุม 

 2. จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.  จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี - 
 ดร. สม  จำตุศรีพิทกัษ ์  ประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุม     กล่ำวเปิดกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45   ประจ ำปี  2553   
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธำนท่ีประชุมกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลำมำเขำ้ร่วมประชุม   และแนะน ำ
กรรมกำรบริษทั   ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  5  ชุด   กรรมกำรบริหำร  ท่ีปรึกษำกฎหมำย  และผูส้อบบญัชี  และ
แจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบวำ่  ไดม้อบหมำยใหน้ำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู  เลขำนุกำรบริษทั  ช่วยตรวจสอบเอกสำร
หลกัฐำนของผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชุม  และไดผ้ลสรุปวำ่ไม่มีปัญหำโตแ้ยง้ในเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 
 หลงัจำกนั้น  ประธำนท่ีประชุมช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงขอ้ก ำหนดของกลต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 
 1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็นไดทุ้กวำระ 
 2. วิธีกำรลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 “ในกำรออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 

 2.2 กำรลงคะแนนเสียงใหก้ระท ำโดยเปิดเผยทุกวำระ   
  กำรลงคะแนนเสียงใชว้ิธีชูป้ำยคะแนนเสียง ตำมท่ีไดรั้บจำกโต๊ะลงทะเบียนดำ้นหนำ้หอ้งประชุม    
  ผูถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง   
  กำรนบัคะแนน  จะน ำคะแนนเสียงเฉพำะไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวน 
  เสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยกบัวำระนั้นๆ   

 3. เพ่ือใหก้ำรนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  สะดวก  และโปร่งใส   
 3.1 ในทุกๆ วำระ  ยกเวน้วำระเลือกตั้งกรรมกำร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้ป้ำยข้ึน   
  เจำ้หนำ้ท่ีจะอ่ำน  Barcode  ท่ีป้ำยคะแนน เพ่ือสรุปผลคะแนน  และน ำบตัรลงคะแนนมอบใหท่้ำน   

ขอใหท่้ำนกรอกเลขท่ีบตัรตำมป้ำยคะแนนท่ีไดรั้บ    พร้อมระบุวำระท่ีลงควำมเห็น และลงช่ือใน
บตัรลงคะแนน  เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที  เพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรลงคะแนน   

 3.2 วำระเลือกตั้งกรรมกำร  คณะกรรมกำรสรรหำมีมติใหเ้ลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล    
                                   1.  เพ่ือใหก้ำรลงคะแนนมีหลกัฐำนชดัเจน ท่ำนผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนนจำกโต๊ะลง 

     ทะเบียน  เพ่ือลงควำมเห็นในช่องเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง (อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง) 
ขอใหท่้ำนกรอกเลขท่ีบตัรตำมป้ำยคะแนนท่ีไดรั้บ พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน  เจำ้หนำ้ท่ีจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ทุกท่ำนหลงัจบวำระน้ี                                                                                                                               
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 2. เพ่ือสรุปผลคะแนน ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล กรณีท่ีท่ำนผูถื้อหุน้ ไม่เห็นดว้ย   
  หรืองดออกเสียง ใหชู้ป้ำยข้ึน  เจำ้หนำ้ท่ีจะอ่ำน  Barcode  ท่ีป้ำยคะแนน   

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ขอใชสิ้ทธิในฐำนะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวำระ  ในกรณีท่ีไดรั้บมอบ
ฉนัทะจำกผูถื้อหุน้อ่ืน  ใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือมอบฉนัทะ  ใหเ้ลขำนุกำรบริษทัสรุปวำระท่ีจะประชุมในวนัน้ี และขอมอบ
วำระกำรประชุมใหน้ำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร  เป็นผูด้  ำเนินกำร          
ต่อไป 
 เลขำนุกำรบริษทั อ่ำนสรุปวำระท่ีจะประชุมในวนัน้ีทั้งหมด 10  วำระ  ดงัน้ี 

 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44 ประจ ำปี 2552  เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2552 
 2. รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2552   ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์วใ้น

หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 
 3. พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 
 4.  พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร  
                         4.1 เงินปันผลประจ ำปี 2552  
     4.2  เงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 4.3  เงินส ำรองทัว่ไป 
 5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ  และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 5.1 เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ 
 5.2 ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 6. พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
 7. พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

8. รับทรำบ – รำยงำนผลใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45  
 ประจ ำปี 2553 

 9. รับทรำบ - รำยงำนผลใหผู้ถื้อหุน้เสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  
  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 ประจ ำปี 2553 
  10. พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเกณฑข์องกลต.  “ ขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ ” ก่อนข้ึนวำระใหม่       
ทุกคร้ัง  แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบ 
 

 ก่อนเขำ้วำระ 1      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   3    4  808,120  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 
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 วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44 ประจ ำปี 2552 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2552 
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่  บริษทัฯไดส่้งส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  44 ประจ ำปี 2552  เม่ือวนัท่ี  27  เมษำยน 2552 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อม 
หนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุมแลว้ รำยงำนน้ีไดบ้นัทึกขอ้เท็จจริง ครบถว้น ถูกตอ้งตำมท่ีประชุม  และจดัท ำรำยงำนกำร  
ประชุมดงักล่ำวภำยใน  14  วนั นบัแต่วนัประชุม  จดัส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และกระทรวงพำณิชย์
ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (http:// www.icc.co.th )  หำกไม่มีขอ้
สงสยัอนัใด    ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรอง 
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม    แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว  

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

  

 ก่อนเขำ้วำระ 2      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่    0     0                    0   
รวมสะสม  80  147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

 

 วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2552  ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์ว ้
ในหนงัสือรำยงำนประจ ำปี   
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่  รำยงำนประจ ำปีของ 
คณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2552 ไดจ้ดัพิมพร์ำยละเอียดไวใ้นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2552 โดยจดัท ำ 
ข้ึนตำมขอ้ก ำหนดของ กลต.   ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสำกลนิยม ซ่ึงครบถว้น ถูกตอ้ง  ตำมขอ้เทจ็จริง   
ตำมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม   และบริษทัฯ  ไดจ้ดัเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี  
2552  ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.icc.co.th ) หำกมีขอ้สงสยัประกำรใด ขอเชิญถำมเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ด
สงสยั  ขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบ และขอผำ่นไปยงัวำระต่อไป   
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม    แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 

 ก่อนเขำ้วำระ 3      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่    0     0  0  
รวมสะสม  80  147 250,837,515  290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 
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 วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 
   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำงบกำรเงินและ 
รำยงำนของผูส้อบบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552  จดัพิมพไ์วใ้นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2552 หนำ้ 168 ถึงหนำ้ 222 
โดยจดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดต้รวจสอบและรับรองควำมถูกตอ้ง   
และไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  ตำมท่ีไดส่้งหนงัสือ หรือ CD  ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
บอกกล่ำวเชิญประชุม   หำกมีขอ้สงสยัประกำรใด   ขอเชิญถำมเพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสยั  ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั 
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
                                  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม    แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีดงักล่ำว 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

  

 ก่อนเขำ้วำระ 4      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

            

 วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร 
   4.1 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2552  
        กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่    ตำมมติท่ี
ประชุมกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  23  กมุภำพนัธ์  2553  ก ำหนดใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ในกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2552  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี  1  มกรำคม  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 ใน
อตัรำหุน้ละ 1.00  บำท   ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  บริษทัฯ  ก ำหนดมำตรฐำนกำรจ่ำยไว ้20%  ของรำคำ  Par 
ต่อหุน้   ในปี 2552  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ  652,292,923.94  บำท   เห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลในปี  2552 ในอตัรำ  1.00  
บำทต่อหุน้  ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือ  ณ  วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  เป็นวนัท่ี  4 พฤษภำคม  
2553 และวนัรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ ตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ 
เป็นวนัท่ี 6 พฤษภำคม  2553  จ ำนวน  290,633,730  หุน้  เป็นเงิน  290,633,730.-  บำท  ท ำให ้ Payout ratio  มีอตัรำ  
0.45  เท่ำ  เท่ำกบั 100% ของรำคำ  Par  ต่อหุน้  โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี  25  พฤษภำคม  2553 
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                         ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

รำยกำร หน่วยนับ 
ปี 2552 ปี 2551 % 

 จ่ำย 25 พ.ค. 53 
(ปีที่เสนอ) 

จ่ำย 26 พ.ค. 52 
(ปีที่แล้ว) 

52/51 

 1.  ก ำไรสุทธิ    บำท  652,292,923.94  778,613,263.18   83.78 
 2.  จ ำนวนหุน้    หุน้  290,633,730.00  290,633,730.00   100.00 
 3.  เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้    บำท                   1.00  1.00 100.00 
 4.  จ ำนวนเงินปันผลจ่ำย    บำท  290,633,730.00  290,633,730.00 100.00 
 5.  Payout ratio    เท่ำ                  0.45     0.37  121.62 

 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว      
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถำม  แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม     
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2552  ตำมท่ีกรรมกำร - 
ผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรกล่ำว  

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

  

 4.2 จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
                                      กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัหมวด
ท่ี 6  เร่ืองเงินปันผลและเงินส ารอง ขอ้ 59.  "บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงใน
ยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา   จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  
(1/10)  ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั"  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552  บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  500,000,000.- บำท    
มีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแลว้  290,633,730.- บำท  และมีเงินส ำรองตำมกฎหมำย 50,000,000.- บำท   ซ่ึงเท่ำกบั 10%  
ของทุนจดทะเบียน   คณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิม    เน่ืองจำกไดส้ ำรองไว้
ครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั    
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ  
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คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

 

 4.3 จดัสรรเงินส ำรองทัว่ไป 
     กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรช้ีแจงวำ่   ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ    

ขอเสนอใหจ้ดัสรรเงินส ำรองทัว่ไป   เท่ำกบั 10%  ของก ำไรสุทธิประจ ำปี  2552  เป็นเงิน 65,229,292.39  บำท  เพ่ือ 
ใหบ้ริษทัฯ มีฐำนเงินส ำรองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ำรงควำมมัน่คงแก่กิจกำร  เพ่ิม Shareowner’s  Wealth    จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจำรณำอนุมติั  
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ  
 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

  

 ก่อนเขำ้วำระ 5      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0  0  0  
รวมสะสม 80  147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

  

            วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ  และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 5.1 เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ  

                                 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั หมวดท่ี 3   เร่ืองคณะกรรมการ  ขอ้ 22.   "ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก 
ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้  ก ็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3)   กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำย 
หลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ี 
สุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได"้   ปัจจุบนักรรมกำรบริษทัฯ  
ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งมีจ ำนวน  11  คน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  4  คน  ประกอบดว้ย   
 1.  ดร.สม จำตุศรีพิทกัษ ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั  
       2.  คุณอมร อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระ 
  3.  คุณมนู ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำร  
 4.  คุณธรรมรัตน์ โชควฒันำ กรรมกำร 
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   คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ (พิจำรณำตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำเป็นรำยบุคคล)  เห็นควรเสนอกรรมกำรทั้ง  4  คน   ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งและบริหำรงำนในปี  2553  ต่อไป  เน่ืองจำกกรรมกำรผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกมีคุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำช 
บญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  และขอ้ก ำหนดของ กลต.  เป็นผูมี้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจของบริษทั และท ำคุณประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัมำโดยตลอด (ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  
โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 2  ตำมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม) 
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั   ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน   
(รำยละเอียดเก่ียวกบันิยำมกรรมกำรอิสระ  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ  3)  
   และตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  มำตรำ 86   ระบุวำ่  " หำ้มมิให้
กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนใน 
หำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัเอกชน  
หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัไม่วำ่จะท ำเพ่ือ
ประโยชนต์น  หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น   เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง"   ดงันั้นจึงขอ
แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงกำรประกอบกิจกำรของกรรมกำรรวมทุกคนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมวรรคก่อน  ท่ีประกอบ 
กิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชน์
ผูอ่ื้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 86  แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  พ.ศ.  2535   ดงัรำยละเอียด 

 1. บริษทั  บำงกอกแอธเลติก จ ำกดั 
 2. บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จ ำกดั (มหำชน) 
 3. บริษทั  พูนชยั จ ำกดั 
 4. บริษทั  วีน จ ำกดั 
 5. บริษทั  สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 
 6. บริษทั  สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ำกดั 
 7. บริษทั  โอ ซี ซี จ ำกดั (มหำชน) 
 8. บริษทั  อินทนิลเชียงใหม่ จ ำกดั 
 9. บริษทั  แคน จ ำกดั  
                         10. บริษทั  อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ำกดั                                 
 11. บริษทั  ซนั แอนด ์แซนด ์จ ำกดั 
                            12. บริษทั  อินเตอร์เซำ้ท ์จ ำกดั 
                            13. บริษทั  โครำชวฒันำ จ ำกดั    
                         14. บริษทั  ปำกน ้ำโพวฒันำ จ ำกดั 
      15. บริษทั  มหำรำชพฤกษ ์จ ำกดั 
                            16. บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่ จ ำกดั 
                            17. บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
                            18. บริษทั  ซิลเวอร์เรน จ ำกดั 
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                            19. บริษทั  สหเอเชียแปซิฟิค จ ำกดั   

                        20. บริษทั  แฟนซีแอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
                            21. International Commercial Coordination (HK) Limited 
                            22. บริษทั  ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ำกดั 
                            23. บริษทั  เบล เมซอง (ประเทศไทย)  จ ำกดั             
  24. บริษทั  บี เอส ซี  เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ จ ำกดั 
                            25. บริษทั  ศรีรำชำ  บี เอส ซี โบวล่ิ์ง  จ ำกดั 
        26. บริษทั  มิตรพฒันำ  โฮมชอปป้ิง  จ ำกดั 
 27. บริษทั ซนัร้อยแปด จ ำกดั 
 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระเป็นรำยบุคคลไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

ช่ือกรรมกำร     ประเภทกรรมกำร 
เห็นด้วย (เสียง) 

             (%) 
ไม่เห็นด้วย (เสียง) 

                 (%) 
งดออกเสียง (เสียง) 

                    (%) 
1.  ดร.  สม             จำตุศรีพิทกัษ ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั 247,797,615  

(98.79) 
3,039,900  

(1.21) 
0   

( 0 ) 
2.  นำยอมร            อศัวำนนัท ์ กรรมกำรอิสระ 247,797,615  

(98.79) 
3,039,900  

(1.21) 
0   

( 0 ) 
3.  นำยมนู              ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำรบริษทั 247,797,615  

(98.79) 
3,039,900  

(1.21) 
0   

( 0 ) 
4.  นำยธรรมรัตน ์  โชควฒันำ กรรมกำรบริษทั 247,797,615  

(98.79) 
3,039,900  

(1.21) 
0   

( 0 ) 
  

 สรุปผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้บริหำรงำนในปี  2553  ดงัน้ี 
 1. ดร.สม         จำตุศรีพิทกัษ ์      (กรรมกำรอิสระ)                   
 2. นำยบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันำ 
 3. นำยบุญเกียรติ      โชควฒันำ 
 4. นำยธรรมรัตน ์     โชควฒันำ 
 5. ดร.ธีระพงษ ์       วิกิตเศรษฐ   (กรรมกำรอิสระ)    
 6. นำยอมร      อศัวำนนัท ์     (กรรมกำรอิสระ) 
    7. พล.ต.อ. สมชำย ประภสัภกัดี  (กรรมกำรอิสระ) 
 8. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกุล (กรรมกำรอิสระ) 
 9. นำยมนู ลีลำนุวฒัน์ 
 10. นำยวีระ เอ้ืออำรักษ ์                  
                   11. นำยสมพล ชยัสิริโรจน ์
 

                    โดยก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรไวด้งัน้ี  “กรรมกำรสองในเจด็คนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั  กรรมกำรลงลำยมือช่ือประกอบดว้ย 
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                      1.  ดร.สม         จำตุศรีพิทกัษ ์  2.  นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ 
 3.  นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ  4.  นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ  
 5.  นำยมนู  ลีลำนุวฒัน์  6.  นำยวีระ        เอ้ืออำรักษ ์  
 7.  นำยสมพล   ชยัสิริโรจน”์ 
 

 5.2 ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
                       กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเรียนต่อท่ีประชุมวำ่    ตำมขอ้บงัคบั
ของบริษทั  หมวดท่ี  3   เร่ือง คณะกรรมกำรขอ้ 33.  “ หำ้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร  
เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิ และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน โดยปกติวิสยัในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำร
ของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง   เบ้ียประกนั   บ ำเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรำงวลั   ค่ำรักษำพยำบำล   
ค่ำน ้ำมนั   ค่ำพำหนะ   ควำมในวรรคตน้    ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำน
หรือลูกจำ้งของบริษทั ”   คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร  โดยกลัน่กรองอยำ่ง
ละเอียดถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  และเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรม
ประเภทเดียวกนัในขนำดใกลเ้คียงกนั   เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัท่ีปฏิบติังำนมำดว้ยควำม
อุตสำหะ  ในวงเงินท่ีเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในจ ำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บำทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัรำท่ีใชม้ำตั้งแต่ปี  2545) 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั  กำรจดัสรรเงิน 
ดงักล่ำวใหอ้ยูใ่นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวำ่จะมีกำร
เปล่ียนแปลง   โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั   
 - ค่ำต ำแหน่ง  จ่ำยเฉพำะประธำนกรรมกำรบริษทั 
 - ค่ำเบ้ียประชุม  จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ประชุม  คนละ 6,000.- บำท/คร้ัง 
 - ค่ำตอบแทนประจ ำปี (เงินบ ำเหน็จ)  จ่ำยใหก้รรมกำรบริษทัทุกคน 
 2. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรสรรหำ  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  และ 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  จ่ำยเป็นเบ้ียประชุม  เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม คนละ  6,000.- บำท / คร้ัง 
 ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

           ค่ำตอบแทนกรรมกำรเปรียบเทียบ                                                                                                 (หน่วย : บำท) 
 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน 
 

ปี 2553 
(อำยุปีกรรมกำรตั้งแต่ 
เม.ย. 52 – เม.ย. 53) 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2552 
(อำยุปีกรรมกำรตั้งแต่ 
เม.ย. 51 – เม.ย. 52) 

(ปีที่แล้ว) 

% 
 53/52 

เงินบ ำเหน็จ  เบ้ียประชุม และค่ำต ำแหน่ง                   15,615,000                              15,926,000 
      (รวมเบ้ียประชุมกรรมกำรชุดยอ่ย) 

               (คำดกำรณ์) 

 98.05 
  

  วงเงินท่ีไดข้ออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้    20,000,000      20,000,000   100.00 
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โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในปี  2552 ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี  2552  หนำ้  104 – 105  
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บำทต่อปี 

  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอ 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             4        3,039,900                             1.21 
  - งดออกเสียง             0                      0                                  0 
  - เห็นชอบดว้ย         143    247,797,615                        98.79 

       

 ก่อนเขำ้วำระ 6      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

 

  

 วำระท่ี 6 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่   ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมวดท่ี 4  เร่ือง กำรประชุมผูถื้อหุน้ 
  ขอ้ 45. (5)  ก ำหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทั    
 ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร  พนกังำน  ลูกจำ้งหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใดๆ ของบริษทั   

 ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือก 
  กลบัเขำ้รับต ำแหน่งอีกกไ็ด ้  

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 44 ประจ ำปี  2552  ก ำหนดใหน้ำงวิไลรัตน ์ โรจนน์ครินทร์ และ/หรือ นำงสำวสมจินตนำ  
พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3104  และ/หรือ 5599  จำกส ำนกังำนสอบบญัชี  ดี ไอ เอ  เป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัส ำหรับปี 2552   ในปี 2553   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เห็นสมควรเลือก    
 1.  นำงวิไลรัตน ์  โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  3104 
 (เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2550) 
           และ/หรือ 2.  นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5599 
 (ยงัไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) 
จำกส ำนกังำนสอบบญัชี ดี ไอ เอ  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2553  อีกวำระหน่ึง  เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญ  
มีควำมเป็นอิสระ  และมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  สภำวิชำชีพบญัชี กลต.  และตลำดหลกัทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย  และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  ดงัน้ี 
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ค่ำตอบแทน 

2553 2552        %    
    53/52           (ปีที่เสนอ) (ปีที่แล้ว) 

 ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 580,000 555,000     104.50 
    104.76  ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส  330,000 

(110,000*3) 
315,000 

(105,000*3) 
 ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

                       รวม 910,000 870,000     104.60 
 

      ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำน้ี  ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร / 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งไร  จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำม                                                                                             
เห็นต่องบกำรเงินของบริษทั  และบริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั    
                                 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม   แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
                                 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  เห็นชอบให ้นำงวิไลรัตน ์ โรจนน์ครินทร์  และ / หรือ นำงสำวสมจินตนำ  
พลหิรัญรัตน ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2553  และจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ 
 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

  

 ก่อนเขำ้วำระ 7      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

 

 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
     กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่   
-   พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม โดยก ำหนดเร่ืองวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ 
เขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date)  ซ่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน แต่ยงัคงตอ้ง 
ใหมี้กำรรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225  ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั
กำรโอนหุน้  ซ่ึงต่ำง จำกกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั    และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์เพ่ืออ ำนวยประโยชนแ์ละใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้มีเวลำในกำรศึกษำขอ้มูลกำรประชุมมำกข้ึน 
-   และหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ ไดบ้ญัญติัเป็นกฎหมำย และ
ก ำหนดใหป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด  ซ่ึงปัจจุบนัคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนได้
ประกำศเร่ืองดงักล่ำวแลว้                                                                                                             
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 เพ่ือสอดคลอ้งกบับทบญัญติักฎหมำย กฎระเบียบ ประกำศ และหลกัเกณฑต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และเกิดควำม
คล่องตวัในกำรปฏิบติังำนของบริษทั  เห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 และยกเลิกขอ้ 18 และขอ้ 65 
จำกเดิม 65 ขอ้  เหลือขอ้บงัคบัใหม่ 63 ขอ้  
ข้อบังคับที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ขอ้ 30. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีจดักำร    
บริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ 
ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

            คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเลือกตั้งกรรมกำร 

ขอ้ 29. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีจดักำร
บริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์  
ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
            คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรบริษทั 

สอดคลอ้งกบักำร           
ปฏิบติังำนในปัจจุบนั 

จ ำนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมกำรบริหำร   เพื่อด ำเนิน
กิจกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดหรือหลำยอยำ่ง โดยจะ
ก ำหนดเง่ือนไขอยำ่งใดก็ได ้หรืออำจจะมอบหมำย 
ใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรก็ได ้

และ/หรือบุคคลอ่ืนทั้งท่ีมีฐำนะเป็นพนกังำน 
หรือลูกจำ้งของบริษทั และ/หรือบุคคลภำยนอก 
เป็นคณะกรรมกำรบริหำร  เพ่ือด ำเนินกิจกำร 
อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดหรือหลำยอยำ่ง โดยจะก ำหนด 
เง่ือนไขอยำ่งใดก็ไดห้รืออำจจะมอบหมำยให้
กรรมกำรคนหน่ึงหรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยำ่งใด
อยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรก็ได ้

 

   
 

ข้อบังคับที่ยกเลกิ 
 

                         ข้อบังคับ เหตุผล 
ขอ้ 18. ในระหวำ่งยีสิ่บเอด็ (21) วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงด 
รับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ก็ได ้โดยประกำศใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ ณ ส ำนกังำนใหญ่และ
ส ำนกังำนสำขำของบริษทั ไม่นอ้ยกวำ่สิบส่ี (14) วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนกำร
โอนหุน้ 

อ ำนวยประโยชน์และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้
ในกำรศึกษำขอ้มูลกำรประชุมมำกข้ึน      
ยกเลิกขอ้บงัคบัขอ้ 18 เพื่อบริษทัฯ สำมำรถ
เลือกวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้
ตำม พ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั หรือ  
พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
                                                                           

 ขอ้ 65. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำร
ปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  ฉบบัท่ี 2  
พ.ศ. 2547 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2547  หรือเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนใน
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547  แลว้แต่กรณีใหบ้ริษทัปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรตำมท่ีประกำศดงักล่ำวก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
             ควำมในวรรคตน้มิใหน้ ำมำใชบ้งัคบัหำกหลกัทรัพยข์องบริษทั มิไดเ้ป็นหลกั- 
ทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนัมีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนั และ หลกัเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซ่ึงสินทรัพย ์ ยกเลิกขอ้บงัคบั ขอ้ 65 เพื่อ 
ใชก้ฎเกณฑต์ำมประกำศดงักล่ำว 
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 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั จะกระท ำไดต่้อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่
สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และเพ่ือใหก้ำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ 
บริษทัเป็นไปดว้ยควำมคล่องตวั ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจแกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้ควำม หรือถอ้ยค ำ 
ในขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำว หรือตำมค ำแนะน ำของนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกดั  กรมพฒันำธุรกิจ-
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมติท่ีประชุม  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั 
                                  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ำนใดซกัถำม 
                    ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30  และยกเลิก 
ขอ้ 18 และ ขอ้ 65 จำกเดิม 65 ขอ้  เหลือขอ้บงัคบัใหม่ 63 ขอ้  ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเสนอ 
 

คะแนนเสียง รำย หุน้ เทียบ% ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - เห็นชอบดว้ย         147    250,837,515                      100.00 

  

 ก่อนเขำ้วำระ 8      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

 

 วำระท่ี 8 รับทรำบ – รำยงำนผลใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45   
ประจ ำปี  2553  
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัฯ เปิดโอกำสให้
ผูถื้อหุน้เสนอวำระประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45  ประจ ำปี  2553  ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม  โดยจดัท ำเป็นหนงัสือ
ส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทำงกรู เลขำนุกำรบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30  ธนัวำคม 2552  เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำ  ปรำกฏ
วำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45  ประจ ำปี  2553  จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบ และขอผำ่นไป
ยงัวำระต่อไป 
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ำนใดซกัถำม 
 

 ก่อนเขำ้วำระ 9      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 
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              วำระท่ี 9     รับทรำบ – รำยงำนผลใหผู้ถื้อหุน้เสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45  ประจ ำปี  2553 
                                 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัฯ เปิดโอกำสให ้
ผูถื้อหุน้ เสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45 ประจ ำปี   
2553   โดยจดัท ำเป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทำงกรู  เลขำนุกำรบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ธนัวำคม 2552   เม่ือครบ
ก ำหนดระยะเวลำ ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  45 ประจ ำปี  2553  จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบ และขอผำ่นไปยงัวำระต่อไป 
                                 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ำนใดซกัถำม 
 

    ก่อนเขำ้วำระ  10      
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม คน รำย หุน้ จ ำนวนหุน้รวม 
เขำ้ใหม่   0    0  0  
รวมสะสม 80 147  250,837,515 290,633,730 
  เทียบ % 86.31 100 

 

  วำระท่ี 10  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 
ผูถื้อหุน้สอบถำมวำ่   : ปีน้ีคุณมนู  ลีลำนุวฒัน ์กรรมกำรบริษทั อำยเุท่ำไหร่ 
คุณมนู ลีลำนุวฒัน ์ช้ีแจง : อำย ุ65 ปี  
ผูถื้อหุน้สอบถำมวำ่ : ในวำระ  5.1  เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ และวำระ  5.2  ก ำหนด                     

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปีท่ีแลว้มีผูถื้อหุน้ 4 รำย  ถือหุน้รวม 3,039,900 หุน้ ลงมติ ไม่เห็นดว้ย  
                                              ในปีน้ีผูถื้อหุน้ทั้ง 4 รำย ลงมติ ไม่เห็นดว้ย เหมือนปีท่ีผำ่นมำ  มีขอ้โตแ้ยง้กนัหรือไม่ 
ประธำนท่ีประชุมช้ีแจง : ไม่มีขอ้โตแ้ยง้กนั  เป็นเร่ืองปกติของกำรนบัคะแนนเสียง 
ผูถื้อหุน้สอบถำมวำ่   : สำมำรถรับชมสถำนี  S Channel  ไดท่ี้ไหนบำ้ง 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรช้ีแจง 
 : ช่องทำงกำรรับชมสถำนี  S Channel   
                                            ติดตั้งเคเบ้ิลทอ้งถ่ิน หรือติดจำนดำวเทียม  C-BAND    ถำ้เป็นจำนดำวเทียมของ PSI                                

 ติดตั้งแลว้สำมำรถรับชมไดท้นัที   ส่วนจำนดำวเทียมของบริษทัอ่ืน  อำจตอ้งใหช่้ำง 
                                              จูนคล่ืนควำมถ่ี 
ประธำนท่ีประชุมช้ีแจง :     ขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วำมสนใจ     S Channel  เป็นสถำนีดำวเทียมของบริษทั                                  

มีรำยกำรพิเศษมำกมำย และสิทธิประโยชนห์ลำยอยำ่งจำกกำรรับชม  ผูถื้อหุน้ท่ำนใด 
                                              สนใจ  สำมำรถติดต่อบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
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 หลงัจำกนั้น ประธำนขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัคงจดัท ำบตัรส่วนลดผูถื้อหุน้เหมือน 
ปีท่ีผำ่นมำ  เพ่ือใหท่้ำนผูถื้อหุน้ของบริษทัไดสิ้ทธิซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัไดทุ้ก  Shop  ของบริษทั  ในรำคำลดพิเศษ 
ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษทั อธิบำยวิธีกำรใชบ้ตัรส่วนลดผูถื้อหุน้ 
 เลขำนุกำรบริษทั  อธิบำย วิธีกำรใชบ้ตัรส่วนลดผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 
 1. เป็นบตัรแสดงสิทธิไดรั้บส่วนลด 20%  ในกำรซ้ือสินคำ้ของบริษทั   ตำมวงเงินยอดซ้ือท่ีระบุไว ้
                                 ในบตัร 
                             2. ต่อกำรซ้ือหน่ึงคร้ังสำมำรถใชบ้ตัรส่วนลดไดม้ำกกวำ่ 1 ใบ ไม่จ ำกดัจ ำนวนใบ  

3. ยอดซ้ือท่ีเกินวงเงินตำมบตัร ไม่มีส่วนลด 
4. บตัรส่วนลดน้ีไม่มีสิทธิแลกหรือทอนเป็นเงินสด 
5. บตัรส่วนลดแต่ละใบใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ังเดียว ไม่วำ่ยอดซ้ือจะครบตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรนั้นหรือไม่ 
6. ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบบตัรส่วนลดผูถื้อหุน้ใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิแทนได ้
7. บตัรส่วนลดแต่ละใบจะตอ้งมีลำยเซ็นของผูใ้ชบ้ตัร (ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั) 

  ทุกคร้ังเม่ือใชบ้ตัร (เซ็นตรงต ำแหน่งผูถื้อบตัร) 
                             8. โปรดมอบบตัรส่วนลดแก่พนกังำนขำย เม่ือประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 
    9.     บตัรน้ีไม่สำมำรถใชร่้วมกบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ ได ้
   10.     บตัรส่วนลดผูถื้อหุน้สำมำรถใชซ้ื้อผลิตภณัฑบ์ริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
       ไดทุ้ก Shop ของบริษทั 
     11.     หมดเขตกำรใชบ้ตัรส่วนลดผูถื้อหุน้ : 31  มีนำคม  2554 
  

 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจำรณำ  
                             ประธำนจึงกล่ำวขอบคุณกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร  เลขำนุกำรบริษทั  
และขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำน  ท่ีกรุณำเสียสละเวลำมำร่วมประชุมวนัน้ี และขอขอบคุณเป็นอยำ่งยิ่งท่ีไดใ้หก้ำร
สนบัสนุนบริษทัดว้ยดีตลอดมำ  เม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืนประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุม และเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ร่วมรับประทำน
กำแฟ น ้ำชำ และขนมวำ่งพร้อมกนั   
 

 เลิกประชุมเวลำ  13.55  น.  
 

          สม  จำตุศรีพิทกัษ ์
      (ดร. สม จำตุศรีพิทกัษ)์ 
         ประธำนท่ีประชุม   

      ดวงฤดี  มิลินทำงกรู                                                                                       
  (นำงดวงฤดี  มิลินทำงกรู)  
         เลขำนุกำรบริษทั 
 
     บุญเกียรติ  โชควฒันำ             ธรรมรัตน ์ โชควฒันำ 
(นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ)    (นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ)              
                                       กรรมกำร 
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