


มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1.  บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นโปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุม  (เอกสารแนบ 6)   เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   โดยระบุในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีจดัส่ง
ให้กบัท่านผูถื้อหุ้นหรือดาวน์โหลดทางเวบ็ไซตบ์ริษทั  (แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้)  ส่งมายงับริษทั (เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสารกรุณาส่งมายงับริษทัล่วงหนา้   ภายในวนัที่   23 เมษายน  2564) 
    นางดวงฤดี  มิลินทางกูร  (ทะเบียนหุ้น) 
    บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน) 
    530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 2. บริษทัฯ จะจดัให้มีการท าความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
 3. บริษทัฯ   เตรียมจดัการประชุมเพ่ือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพ้ืนท่ีการประชุม   โดยจดัท่ีนัง่เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  
1.5 เมตร  ซ่ึงท าให้จ านวนท่ีนัง่ในห้องประชุมสามารถรองรับผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”)   ไดป้ระมาณ  60  ท่ีนัง่ 
พร้อมระบุเลขท่ีนัง่ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้   จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลขท่ีระบุไวเ้ท่านั้น    
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ  ขึ้น   
  ในกรณีท่ีนัง่ท่ีจดัไวเ้ต็มตามจ านวนแลว้   บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง  มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ 
ของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุม   หากท่านเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉนัทะให้กบักรรมการอสิระท่ีระบุช่ือไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ   เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น 
 4. บริษทัฯ  ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงัน้ี 
  4.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั  ตอบแบบคดักรองตนเองกอ่นเขา้ในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม   หากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมรวมทั้งบุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง หรือผา่นในพ้ืนท่ี หรือ สถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน ้ามูก จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีจุดคดักรองอยา่งเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตามจะไม่อนุญาตให้เขา้บริเวณพ้ืนท่ีการจดัประชุม แต่สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระได ้ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผา่นเคร่ืองตรวจวดั   โดยบริษทัฯ  ก าหนดจุดเพื่อคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อน 
เขา้สู่บริเวณงาน   หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีผา่นการคดักรอง
จะตอ้งติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม   รวมถึงท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลท่ีจดัเตรียมไว ้
  4.3 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เขา้บริเวณพ้ืนท่ีประชุม   ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ผา่นการคดักรอง   หรือ  ไม่ท าแบบ 
คดักรองโรคไวรัส COVID-19 
  4.4 เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  บริษทัฯ  งดการจดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับสอบถามค าถามใดๆ  
ในท่ีประชุม   หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะสอบถามในท่ีประชุม  ขอให้ท่านเขียนค าถามในกระดาษท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้   และส่งให้กบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นห้องประชุม   เพื่อส่งให้ประธานท่ีประชุมต่อไป   
 5. บริษทัจดัน ้าด่ืมบรรจุขวดไวใ้นห้องประชุมและขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลา
ท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุมและห้องประชุม โดยบริษทัฯ   จดัเตรียมอาหารว่างไวรั้บรองผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุมจ านวน  1  ชุด
ต่อ 1 ท่าน   หลงัเสร็จส้ินการประชุม 
 6. หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงต่อไป  หรือ  มีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติม  เก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  
บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.icc.co.th) 
 
 ทั้งน้ี อาจเกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   บริษทัฯ  ขออภยัในความไม่สะดวกมา  ณ โอกาสน้ี 
 



















1 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 

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

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ. 2563 
ณ  3  สิงหาคม  2563 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ. 2563  ประชุม ณ ห้อง  Galaxy  โรงแรมอวานี  พลสั  ริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพฯ   
เลขท่ี  257  ถนนเจริญนคร  แขวงส าเหร่  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   

เร่ิมประชุมเวลา 14:00 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 ์  วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอมร   อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนพพร  พงษเ์วช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร. อนุชิต  อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายมนู   ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 
8. นายสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 
9. นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ กรรมการ 

10. นางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ กรรมการ 
11. ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 
12. นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล กรรมการ 

ข.  คณะกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด  ประกอบดว้ย 
ล ำดับที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนกรรมกำร    ประธำน 
  1 คณะกรรมการตรวจสอบ   4 ดร. ธีระพงษ ์     วิกิตเศรษฐ 
  2 คณะกรรมการสรรหา   5 นายธรรมรัตน์   โชควฒันา 
  3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   3 นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 
  4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   8 นายอมร            อศัวานนัท ์
  5 คณะกรรมการธรรมาภิบาล   5 นายนพพร          พงษเ์วช 
  6 คณะกรรมการบริหาร  10 นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 

ค. ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน              
 -    นายณัฐพฒัน์  เพช็รรัตนาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงินและ CFO 

   ง. ท่ีปรึกษากฎหมาย   -  ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั   พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 -     นางสาวสุพรรณี  เหลืองสถิตย ์   บริษทั  วีระ ลอว ์ออฟฟิส   จ ากดั 

จ.      ผูส้อบบญัชี    -   ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนน 
 - นายธนิต  โอสถาเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 

จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ ากดั 
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ฉ. ผูถื้อหุ้นที่เขา้ประชุม 
จ านวนผูถื้อหุ้น ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (26  มิถุนายน 2563) รวมทั้งส้ิน 2,069 ราย 
รวมจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุ้น    
ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม  14:00 น. มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  55  คน  108  ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  
235,246,573  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  80.94       
จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
-  มาดว้ยตนเอง     31    ราย จ านวน      25,910,323 หุ้น   =    8.91%  
-  รับมอบฉนัทะ   77    ราย จ านวน    209,336,250 หุ้น   =  72.03%  
และในระหว่างประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพ่ิมเติม  
นางดวงฤดี  มิลินทางกูร   เลขานุการบริษทั  แจง้การนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  55  คน  108  ราย  รวมจ านวนหุ้น

235,246,573  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  80.94  ครบเป็นองคป์ระชุม
2. จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม -ไม่มี - 
3. จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี - 

    นายบุญเกียรติ   โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั   ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 55  ปี พ.ศ. 2563 

ก่อนเร่ิมประชุม   ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม   และแนะน ากรรมการบริษทั  
คณะกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด   ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน  ท่ีปรึกษากฎหมาย   และผูส้อบบญัชี  

และแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ. 2563  น้ี   บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาส 
ให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยจดัท า 
เป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกูร  เลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2562  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระประชุม 
และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   

และไดม้อบหมายให้นางดวงฤดี  มิลินทางกูร เลขานุการบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นก่อนการประชุม  
และไดผ้ลสรุปว่าไม่มีปัญหาโตแ้ยง้ในเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

หลงัจากนั้น  เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ
หากเป็นค าถามท่ีนอกเหนือจากวาระ   ขอให้ผูถื้อหุ้นถามในวาระท่ี  8  เร่ืองอื่นๆ

2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง
2.1 ให้ถือตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43  “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระท าโดยเปิดเผยทุกวาระ

   ท่านผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนน และป้ายคะแนน  จากโต๊ะลงทะเบียนดา้นหนา้ห้องประชุม  การลงคะแนนเสียง
ใชว้ิธีชูป้ายคะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
การนบัคะแนน  จะน าคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นดว้ย  และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย  (ถา้มี) 
มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  
ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย  คือ  การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง  หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน  
โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 
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2.3 กรณีท่านผูถื้อหุ้นท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง        
ผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น    
ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

3. เพื่อให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส   บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode
ผูถื้อหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั
3.1 ในทุกๆ วาระ   ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ

ผูถื้อหุ้นที่ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ให้ชูป้ายคะแนน   เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจกบตัรลงคะแนน  
 โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  และระบุความเห็น  พร้อมทั้งลงนาม   เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที  
3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ      

โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   พร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนน   
กรณีท่านผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน  หลงัจบวาระน้ี 

4. ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้   ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไดต้ามวาระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา   และบริษทัฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษทั ขอใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวาระ ในกรณีท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นอื่น 
ให้เป็นไปตามหนงัสือมอบฉนัทะ  

และในการประชุมคร้ังน้ี  หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษค าถาม  ท่ีไดรั้บจากโต๊ะลงทะเบียน
ดา้นหนา้ห้องประชุมแลว้  ส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั  ถา้หากตอ้งการกระดาษค าถามเพ่ิมเติมสามารถยกมือขอกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัได ้

หลงัจากนั้น  ประธานท่ีประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์  โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธาน-
กรรมการบริหาร   เป็นผูด้  าเนินการต่อไป 

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑข์อง  ก.ล.ต.   “ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น”    ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกคร้ัง 
แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุ้นจะตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง  โดยแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ 

 ก่อนเขา้วาระ 1     
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่    0    0  0 
รวมสะสม  55 108   235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  54  ปี พ.ศ.  2562  เม่ือวนัที่  22  เมษายน  2562 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า   บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงาน 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  54  ปี พ.ศ.  2562  เม่ือวนัที่  22  เมษายน  2562  ให้ผูถื้อหุ้นไวล้่วงหนา้  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ

ประชุมแลว้  รายงานน้ีไดบ้นัทึกขอ้เท็จจริง  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัแต ่

วนัประชุม   จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย ์  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่

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

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม    แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 

ท่านใดซกัถาม 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย          108     235,246,573 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย   0     0 0 

  - งดออกเสียง  0     0 0 

  - บตัรเสีย  0     0 0 

ก่อนเขา้วาระ 2  

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน     ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่  0 0  0 

รวมสะสม        55  108     235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี  2562   ซ่ึงไดจ้ดัท าไวใ้น                   

รายงานประจ าปี  2562 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า   รายงานประจ าปีของ 

คณะกรรมการ และผลการด าเนินงานในปี 2562  ไดจ้ดัท ารายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี  2562   โดยจดัท าขึ้นตามขอ้ก าหนดของ 

ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถูกตอ้ง  ตามขอ้เท็จจริง  ตามท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นไวล้่วงหนา้ 

ในรูปแบบ  QR Code  ท่ีปรากฏบนแบบแจง้การประชุม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  และบริษทัฯ  ไดเ้ผยแพร่ไวใ้น 

website ของบริษทัแลว้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2562  สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

รำยกำร 2562 2561 เพิ่มขึน้(ลดลง) % 

รายไดจ้ากการขาย 11,309,214,280 12,349,628,163 (1,040,413,883) (8.42) 

ก าไรขั้นตน้   3,741,191,270 4,510,751,822 (769,560,552) (17.06) 

รายไดอ้ื่น      968,804,520 978,628,210 (9,823,690) (1.00) 

ค่าใชจ่้าย   3,959,720,240 4,529,061,876 (569,341,636) (12.57) 

ส่วนแบ่งก าไร  (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนบริษทัร่วม 

       25,039,094 48,547,572 (23,508,478) (48.42) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         56,275,535 74,847,945 (18,572,410) (24.81) 

ก าไรสุทธิ       719,039,109 934,017,783 (214,978,674) (23.02) 
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1. รายไดจ้ากการขายลดลง 1,040.41  ลา้นบาท คิดเป็น 8.42 % เน่ืองจาก
- สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย
- พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ ปรับเปล่ียนไปซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง  Online  มากขึ้น

2. ก าไรขั้นตน้ลดลง  769.56 ลา้นบาท   คิดเป็น 17.06 %  เน่ืองจากรายไดล้ดลง  ในขณะเดียวกนั  บริษทัฯ
ตอ้งเพ่ิมการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย   เพื่อกระตุน้การขาย

3. รายไดอ้ื่นลดลง 9.82 ลา้นบาท  คิดเป็น 1.00 %   เน่ืองจากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนลดลง  169.20
ลา้นบาท  แต่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น  123.62 ลา้นบาท   และไดรั้บช าระหน้ีเงินกูจ้ากการ
ติดตามด าเนินคดี  69.42  ลา้นบาท

4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 569.34 ลา้นบาท  คิดเป็น 12.57 %   เน่ืองจากบริษทัฯ ปรับการใชง้บ
การตลาดดา้นส่ือโฆษณามาทาง  Social Media  มากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหต้น้ทุนลดลง

5. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนบริษทัร่วมลดลง  23.51  ลา้นบาท คิดเป็น 48.42 % เน่ืองจาก บริษทั ร่วมอิสสระ
จ ากดั  ซ่ึงประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ  ความตอ้งการในการซ้ือ
อสังหาริมทรัพยล์ดลง  และการปลอ่ยสินเช่ือของธนาคารท่ีรัดกุมมากขึ้น  ส่งผลให้รายไดแ้ละก าไรของ
บริษทัลดลง

จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้บริษทั มีก าไรสุทธิประจ าปี  2562 ลดลง  214.98  ลา้นบาท  คิดเป็น  23.02 % 
และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมไดใ้นรายงานประจ าปี  2562  ของบริษทั 

ความคืบหนา้ดา้นต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
จากการท่ี บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

เม่ือวนัที่  14  ตุลาคม  2559   บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
1. ยื่นต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  คร้ังท่ี  1   เม่ือวนัท่ี

13  กนัยายน  2562   และไดรั้บพิจารณาต่ออาย ุ ในวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2562  
2. ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ืองให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นช่องทางต่างๆ 
3. จดัอบรมหลกัสูตร  “จริยธรรมกบัความยัง่ยืนองคก์ร”  ให้กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   พร้อม

ร่วมลงนามหนงัสือแสดงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
4. ขยายแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่  ให้กบับริษทัคู่คา้  โดยจดับรรยายพิเศษ  “ขยายแนวร่วมคู่คา้ต่อตา้น

คอร์รัปชัน่  สู่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยืน”  พร้อมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชัน่กบั ICC 

5. เขา้ร่วมกิจกรรมรวมพลงั วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่

ในปี 2562   บริษทัฯ ด าเนินตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ   และไม่มีขอ้ 

ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ     

หากมีขอ้สงสัยประการใด   ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย   ขอให้ท่ีประชุมรับทราบ  และขอผา่นไปยงัวาระต่อไป 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 

ท่านใดซกัถาม 
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ก่อนเขา้วาระ 3     

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่  0 0 0 

รวมสะสม            55   108     235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2562 
กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและ
รับรองความถูกตอ้ง  และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้   รายละเอียดงบการเงินดูจาก
รายงานประจ าปี 2562  หนา้ 130  ถึงหนา้ 192   ซ่ึงสามารถดาวโหลดไดจ้าก  QR Code  ท่ีปรากฏบนแบบแจง้การประชุม   ตามท่ีไดส่้ง 
ให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  หากมีขอ้สงสัยประการใด  ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย  ขอให้ท่ีประชุม
อนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว  ดว้ยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย 108  235,246,573 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย    0  0 0 
  - งดออกเสียง    0  0 0 

  - บตัรเสีย    0  0 0 

ก่อนเขา้วาระ 4     
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่             0    0 0 
รวมสะสม           55 108 235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

   วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร  และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ปี 2562 
4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ปี 2562 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร    เรียนต่อท่ีประชุมว่า    ตามนโยบายการจ่าย 
เงินปันผล  บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว ้ 20 % ของราคา  Par  ต่อหุ้น  ในปี 2562  บริษทั  มีก าไรสุทธิ  695,244,333.- บาท   
ซ่ึงท่ีประชุมกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  12/2562   เม่ือวนัที่   8   เมษายน  2563   มีมติเห็นชอบให้บริษทัฯ  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  ถึง  31  ธนัวาคม  2562   แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี   เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจ 
เกิดขึ้นกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด   โดยจ่ายในอตัรา  0.70  บาทต่อหุ้น  
ส าหรับผูถื้อหุ้นที่มีรายช่ือ  ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล  ในวนัที่  22  เมษายน 2563   จ านวน  290,633,730  หุ้น  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  203,443,611.-  บาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   ในอตัราร้อยละ 30   ท าให ้
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Payout ratio  มีอตัรา 0.29 เท่า  เท่ากบั 70 % ของราคา  Par  ต่อหุ้น  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  โดยบริษทัฯ 
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไปเม่ือวนัที่  7  พฤษภาคม  2563  และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562   เพ่ิมเติมอีก 

 ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
ปี 2562 ปี 2561 % 

รำยกำร หน่วยนับ จ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำล 7 พ.ค. 63 

 (ปีทีเ่สนอ) 

จ่ำย 21 พ.ค. 62 
(ปีทีแ่ล้ว) 

62/61 

1. ก าไรสุทธิ  บาท      695,244,333.00      920,474,545.00  75.53 
2. จ านวนหุ้น      หุ้น      290,633,730      290,633,730         100.00 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น   บาท    0.70    1.21          57.85 
4. จ านวนเงินปันผลจ่าย  บาท  203,443,611.00      351,666,813.30          57.85 
5. Payout ratio      เท่า    0.29    0.38          76.32 

ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562  เพ่ิมเติมอีก 
 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดซกัถาม   
ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ปี 2562  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

4.2 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6  

เร่ือง เงินปันผลและเงินส ารอง ขอ้ 58.  “บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของ 
ก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา  จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของ
บริษทั”   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562    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  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั   

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   108    235,246,573 100.00 

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

4.3 จดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงว่า   ในปีน้ีคณะกรรมการบริษทั  ขอเสนอ 

ให้จดัสรรเงินส ารองทัว่ไป  เท่ากบั 10% ของก าไรสุทธิ ประจ าปี  2562  เป็นเงิน  69,524,433.30  บาท  เพื่อให้บริษทัฯ มีฐานเงินส ารอง
ทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ารงความมัน่คงแก่กิจการ  เพ่ิม   Shareowner’s Wealth    จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั  

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   108    235,246,573 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย  0   0         0 
 - งดออกเสียง  0   0         0 

  - บตัรเสีย  0    0         0 
ก่อนเขา้วาระ 5  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน    ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

 เขา้ใหม่             0  0  0 
  รวมสะสม           55    108 235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  
    กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เรียนต่อท่ีประชุมว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั    

หมวดท่ี  3  เร่ืองคณะกรรมการ  ขอ้ 21.   “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3)  เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้  
ปัจจุบนักรรมการบริษทั  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีจ านวน 12  คน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  4  คน  ประกอบดว้ย 

1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั  และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอมร อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสมพล ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 
ในการสรรหา  บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  55  ปี  พ.ศ. 2563   ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
คณะกรรมการสรรหา  จึงด าเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ  

โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิ   มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์   ประวติัการท างานที่ไม่ด่างพร้อย   ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั   มีภาวะผูน้ า  วิสัยทศัน์กวา้งไกล   รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  
สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ยา่งเพียงพอ   อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั   นอกจากน้ียงัค านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ  (Board  Diversity)  โดยจดัท าตารางความรู้ความช านาญ  (Board Skills Matrix)  เพื่อก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีตอ้งสรรหา  พิจารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาด   เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัมีความรู้และความเช่ียวชาญจากหลายสาขาอาชีพ   
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  คุณสมบติัท่ีตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีว่างลง  สอดคลอ้งกบัองค์ 
ประกอบ  และโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ  เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งไดพิ้จารณา
รายช่ือกรรมการในท าเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ-
อิสระ  ในเร่ืองของประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  รวมถึงสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
มีกระบวน การท่ีโปร่งใส   สร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้น   ส่วนท่านท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ย  ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีฐานะกรรมการชุดยอ่ย 
เป็นอยา่งดี   จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง  4  ท่าน   ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  พิจารณาและกลัน่กรองคุณสมบติัอยา่งรอบคอบ  และ
ระมดัระวงั  ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล    เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน   มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   และขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ และมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั   อีกทั้งท าคุณประโยชน์ให้กบับริษทัมาโดยตลอด  และท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
อิสระ สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ถึงแมน้บัรวมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแลว้
เกินกว่า  9   ปี   ต่อเน่ืองกนั   ส่วนทา่นท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี   เห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  แต่งตั้งกรรมการทั้ง  4  ท่าน  ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั   และบริหารงาน 
ในปี  2563   อีกวาระหน่ึง    

ทั้งน้ี  นายอมร  อศัวานนัท ์  กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่า  9  ปีต่อเน่ืองกนั   รวมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ีเป็นระยะเวลา  39  ปี   ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ 
ของบริษทั   เป็นผูท้รงคุณวุฒิ   มีความรู้   ความสามารถ   ประสบการณใ์นดา้นท่ีบริษทัตอ้งการ   และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง    
(ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมกำร โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 3)       
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
(รำยละเอียดเกี่ยวกับนิยำมกรรมกำรอิสระ  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรแนบ 4) 

และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา  86   ระบุว่า  "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั   หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดั 
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือ  เป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็น 
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั   เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง"  ดงันั้นจึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงการ
ประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคก่อนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแข่งขนั 
กบักิจการของบริษทั   ดงัรายละเอียด 

1. บริษทั  โอ ซี ซี  จ ากดั (มหาชน)

2. บริษทั  อินทนิลเชียงใหม่  จ ากดั

3. บริษทั  แคน จ ากดั

4. บริษทั  อสีเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ ากดั

5. บริษทั  ซนั แอนด ์แซนด ์ จ ากดั

6. บริษทั  อินเตอร์เซา้ท ์ จ ากดั

7. บริษทั  โคราชวฒันา  จ ากดั

8. บริษทั  ปากน ้าโพวฒันา  จ ากดั

9. บริษทั  มหาราชพฤกษ ์ จ ากดั

10. บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั

11. International Commercial Coordination (HK) Limited

12. บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ากดั

13. บริษทั  ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  จ ากดั

14. บริษทั  ซนัร้อยแปด จ ากดั

15. บริษทั  เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั

16. Canchana International  Co., Ltd.
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17. บริษทั  สหพฒันพิบูล  จ ากดั (มหาชน)

18. บริษทั  ดบัเบิ้ลยบีูที  จ ากดั

19. บริษทั  เซนติเมนทลั (ประเทศไทย)  จ ากดั

20. บริษทั  ดบัเบิ้ลยบีู เอชเอฟ  จ ากดั

21. บริษทั  อีเอฟ จ ากดั

22. บริษทั  ทีเวย ์จ ากดั
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระเป็นรายบุคคล   ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 

เอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 

ช่ือกรรมกำร ประเภทกรรมกำร เห็นด้วย (เสียง) 
      (%) 

 ไม่เห็นด้วย (เสียง)      
  (%) 

 งดออกเสียง (เสียง)      
   (%) 

  บัตรเสีย (เสียง)      
      (%) 

1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการบริหาร 

235,246,573 
(100.00) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

2. นายอมร อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ 235,246,573 
(100.00) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

3. ดร. อนุชิต      อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ 235,246,573 
(100.00) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

4. นายสมพล ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 235,246,573 
(100.00) 

0 
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

0  
( 0 ) 

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีเขา้บริหารงานในปี  2563  มี 12 ทา่น  ดงัน้ี 
1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา 
2. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ) 
4. นายอมร อศัวานนัท ์ (กรรมการอิสระ) 
5. นายนพพร พงษเ์วช (กรรมการอิสระ)  
6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ) 
7. นายมนู ลีลานุวฒัน์ 
8. นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 
9. นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน์  

10. นางกอบสุข แสงสวสัด์ิ  
11. ดร.สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร 
12. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล  

       โดยก าหนดอ านาจกรรมการไวด้งัน้ี   กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทั  
กรรมการลงลายมือช่ือประกอบดว้ย 

1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา 2. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
3. นายมนู ลีลานุวฒัน์ 4. นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 
5. นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน์  6. นางกอบสุข แสงสวสัด์ิ 
7. ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร 
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ก่อนเขา้วาระ 6  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่   0     0      0 
รวมสะสม  55 108 235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เรียนต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   

หมวดท่ี  3  เร่ือง คณะกรรมการ  ขอ้  32.  “ห้ามมิให้บริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่  โดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม   
เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประกนั   บ าเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรางวลั   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าน ้ามนั   ค่าพาหนะ   ความในวรรคตน้   ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั”    

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั  ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบกบับริษทั  หรือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  และ
กลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั ในขนาดใกลเ้คียงกนั  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะ ในวงเงินที่เท่ากบัปีท่ี
แลว้ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชม้าตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี
กรรมการชุดต่างๆ  ดว้ย   ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  การจดัสรร
เงินดงักล่าวให้อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   และให้มีผลใชต้่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง   
และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี  ดงัน้ี  

1. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั
- ค่าตอบแทนประจ าปี  (เงินบ าเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษทัทุกคน
- 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

ทั้งน้ี  ตอ้งไม่เกินวงเงินที่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ   (หน่วย : บาท) 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน หลักเกณฑ์กำรจ่ำย 
ปี 2562 

(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 61 - เม.ย. 62) 

ปี 2561 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 60 - เม.ย. 61) 

เงินบ าเหน็จ   กรรมการทุกคน 6,450,000 6,250,000 
เบ้ียประชุม  
(รวมคณะกรรมการชุดยอ่ย) 

  กรรมการท่ีเขา้ประชุม 1,996,000 1,960,000 

ค่าต าแหน่ง   เฉพาะประธานกรรมการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 

        รวม 8,446,000           8,210,000 
โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี  2562  ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  2562  หนา้  73
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน  20,000,000.- บาท/ปี 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย          108    235,246,573   100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย  0  0      0 
  - งดออกเสียง  0   0      0 
  - บตัรเสีย  0   0      0 

ก่อนเขา้วาระ 7  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 
เขา้ใหม่   0     0   0 
รวมสะสม   55 108 235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อท่ีประชุมว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4  เร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 44. (5)  ก าหนดให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
ขอ้ 49.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั   
ขอ้ 50.   ผูส้อบบญัชีนั้น  ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ

ต าแหน่งอีกก็ได ้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  54  ปี พ.ศ.  2562  ก าหนดให้นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ และ/หรือ  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส   
และ/หรือ  นายธนิต  โอสถาเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195   และ/หรือ  4439  และ/หรือ  5155   จาก  บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบญัชี  จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2562   โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  เป็นเงิน  2,480,000.-  บาท   
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ส าหรับปี  2563    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี   โดยพิจารณาจากประสบการณ์   มาตรฐานการตรวจสอบ
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  ประสิทธิภาพในการท างาน  ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี   มีความเป็นอิสระ  รวมทั้งปริมาณงานและอตัรา 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั  มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวิชาชีพบญัชี  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.   นายธนิต  โอสถาเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 
       (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  

จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2563  เป็นวาระท่ี 4  โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง 
มีอ านาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี   ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2562 
 (ปีที่แล้ว) 

% 
63/62 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี          2,275,000          2,075,000 109.64 
ค่าสอบทานรายไตรมาส            420,000 

     (140,000*3) 
           405,000 
     (135,000*3) 

103.70 

รวม          2,695,000          2,480,000 108.67 
ค่าบริการอื่น ๆ   -ไม่มี-   -ไม่มี- -ไม่มี- 

ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการสอบบญัชี  
     และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี 2563 

บริษัทย่อย ช่ือผู้สอบบัญชี / ปี 2563 ปี 2562 

ส ำนักงำนสอบบัญชี ใหม่ 
(บำท) 

เดิม 
 (บำท)  (บำท) 

1. (เดิม)  Amis Du Monde SARL

(ใหม่) ปิดกิจกำรและเสร็จกำร 
               ช ำระบัญชีเรียบร้อย    

JYM Consultant 

 -  - 

 19,964 
(600 Euro) 

  44,296 
(1,200 Euro) 

2. Canchana  International V Chartered Accountants Co.,Ltd   66,513 
(2,200 USD) 

  66,513 
(2,200 USD) 

80,575 
(2,500 USD) 

3. บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี   นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

280,000  280,000 270,000 

4. บจ. ไหมทอง นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ 
นางสาวพชัรา  พชัราวนิช 

ส านกังานธรรมการยก์ารบญัชี 

140,000  140,000 140,000 

 รวม 486,513  506,477 534,871 
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แต่เน่ืองจาก  บริษทั  Amis Du Monde SARL.  ไดปิ้ดกิจการและเสร็จการช าระบญัชีเรียบร้อยแลว้  พร้อมไดรั้บ 
คืนเงินทุน   เม่ือวนัที่  10  กรกฎาคม  2563  จึงไม่ตอ้งมีการสอบบญัชี  ดงันั้นค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย ปี 2563  คงเหลือ 3 บริษทั   
เป็นเงิน 486,513.-  บาท 

 โดยบริษทั ไหมทอง จ ากดั  และ Canchana  International  Co., Ltd.  ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั  
เน่ืองจาก     -   บริษทั ไหมทอง จ ากดั  สามารถต่อรองค่าสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมไดถู้กกว่ารายอื่น 

-   บริษทั Canchana International  เป็นบริษทัท่ีอยูต่่างประเทศ   และสามารถต่อรองค่าสอบบญัชีไดต้ ่ากว่าปีท่ีแลว้ 
และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม  7  บริษทั  ซ่ึงบริษทั รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั  ใชผู้ส้อบบญัชีราย

เดียวกบับริษทั  
ถึงแมว้่าบริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วมบางแห่งไม่ไดใ้ช้ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั  แต่บริษทัฯ มีวิธีการดูแล  

และติดตามให้แต่ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา   
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม         

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นชอบให้ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195  และ/หรือ 
นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439  และ/หรือ นายธนิต  โอสถาเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155   
จากบริษทั   เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2563   และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีปี  2563   
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย      108    235,246,573  100 
  - ไม่เห็นดว้ย   0  0     0 
  - งดออกเสียง   0  0      0 
  - บตัรเสีย   0  0      0 

ก่อนเขา้วาระ 8  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่   0      0  0 
รวมสะสม        55 108 235,246,573 290,633,730 

เทียบ % 80.94 100 
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วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองขึ้นพิจารณา 
ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผูอ้  านวยการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  เลขานุการบริษทั  และ 

ขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน  ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวนัน้ี   เม่ือไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม   

   เลิกประชุมเวลา  14:40  น.  

    บุญเกียรติ  โชควฒันา 
(นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 
        ประธานที่ประชุม 

     ดวงฤดี  มิลินทางกูร 
(นางดวงฤดี  มิลินทางกูร) 

 เลขานุการบริษทั  

     ธรรมรัตน์  โชควฒันา          สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร           
(นายธรรมรัตน์  โชควฒันา)  (ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร)      

  กรรมการ 
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 1 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ( มหาชน ) ล าดบัที ่1  (วาระ 5)  

ช่ือ : นายนพพร    พงษเ์วช   อาย ุ : 74  ปี สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : -  ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  Oregon State University  สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์  University of Oregon  สหรัฐอเมริกา 
อบรมหลกัสูตรกรรมการ   : DAP  รุ่น 38/2005,  DCP  รุ่น 71/2006 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ACP รุ่น 12/2006,   ITG รุ่น 12/2019  
ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  : 27  เมษายน  2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 6  ปี 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง : 9  ปี 
จนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑ ์/ วธีิการสรรหา : พิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั 

(รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 4-5  และรายงานประจ าปี 2563  หนา้  115-116) 
การถือหุน้ในบริษทั : - ไม่มี - 
(รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตร) 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   : 

บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืน  การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี ประเภทกิจการ 
จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ท่ีไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน) 
แข่งขนัหรือคลา้ยคลึงกนั/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
2 แห่ง 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน
(ชลบุรี)

2 แห่ง - ไม่มี - - ไม่มี - 

ความเช่ียวชาญ : เศรษฐศาสตร์  การบญัชี  บริหารธุรกิจ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ผลงานในปี 2563 : 1.   เป็นหน่ึงในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั   ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการเงิน 

รายไตรมาส  และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการ 
ตรวจสอบรายการเก่ียวโยงของกิจการ 

2. ใหค้  าแนะน าดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563   
(อายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63) 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

(คิดเป็น %) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
(คิดเป็น %) 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
(คิดเป็น %) 

จ านวนคร้ังเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังจดัประชุม 11/12 
(91.67%) 

10/10 
(100%) 

8/8 
(100%) 
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 2 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

คุณสมบติั    :  มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดงัต่อไปนี้ กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   ในปัจจุบันหรือในช่วง  2  ปีที่ผ่านมา 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน 
   หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็น - 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 
-  มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถ 
   ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/ 
   การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 

- ไม่มี - 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ 
   บริษทัยอ่ย 

- ไม่เป็น - 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ 
   ของบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
   รายใหญ่ของบริษทั      

- ไม่เป็น - 
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3 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ( มหาชน ) ล าดบัที ่2  (วาระ 5)   
 

ช่ือ : นางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ   อาย ุ : 60  ปี สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อบรมหลกัสูตรกรรมการ   : DCP รุ่น 233/2017 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย       
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการบริษทั 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  : 25  เมษายน 2559 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 5  ปี 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง : 8  ปี 
จนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั 
หลกัเกณฑ ์/ วธีิการสรรหา : พิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั 
    (รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 4-5  และรายงานประจ าปี 2563  หนา้  115-116) 
การถือหุน้ในบริษทั : จ านวน  1,420  หุน้  คิดเป็น  0.0005 %  (ณ 31 ธนัวาคม 2563)   
(รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตร) 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   : 

บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืน การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี ประเภทกิจการ 
จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ท่ีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน) 
แข่งขนัหรือคลา้ยคลึงกนั/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 4 แห่ง กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
กรรมการ  
1.  บจ. วรีะ ลอว ์ออฟฟิส 
 
2.  บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์
     โลจิสติคส์   

 
 

ใหค้  าปรึกษาและแกปั้ญหา 
ทางกฎหมาย 
ขนส่งและคลงัสินคา้ 
 

 

ความเช่ียวชาญ : กฎหมายท่ีดิน  กฎหมายแรงงาน  และกฎหมายภาษีอากร 
ผลงานในปี 2563 :     1. ร่วมก าหนดนโยบาย  วสัิยทศัน์  พนัธกิจ  ทิศทาง  และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจบริษทั   
   เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยนื 
  2.   ใหค้  าแนะน าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการ 
  3. พิจารณากลัน่กรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการบริษทั 
  4. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจดัการ 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563   
(อายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63) 

คณะกรรมการบริษทั 
(คิดเป็น %) 

จ านวนคร้ังเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังจดัประชุม   12/12 
(100%) 

 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
  ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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4 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ( มหาชน ) ล าดบัที ่3  (วาระ 5)   
 

ช่ือ : ดร. สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร อาย ุ  : 55  ปี สัญชาติ : ไทย   
วฒิุการศึกษา : - ปริญญาเอก  สาขาบริหารธุรกิจการจดัการ  Nova Southeastern University, U.S.A. 
  - ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์  (คอมพิวเตอร์)  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
อบรมหลกัสูตรกรรมการ   : DCP รุ่น 233/2017,  ITG รุ่น 3/2016     
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   
ต าแหน่งในบริษทั   : กรรมการบริษทั 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   : 23  มกราคม  2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั   : 4  ปี 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง   : 7  ปี 
จนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง   : กรรมการบริษทั 
หลกัเกณฑ ์/ วธีิการสรรหา   : พิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั 
      (รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้  4-5 และรายงานประจ าปี 2563  หนา้  115-116) 
การถือหุน้ในบริษทั   : จ านวน  20,000  หุน้    คิดเป็น   0.007 %  (ณ 31 ธนัวาคม 2563) 
(รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตร) 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   :  

บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืน การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี ประเภทกิจการ 
จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ท่ีไม่ใช่บริษทั 

จดทะเบียน) 
แข่งขนัหรือคลา้ยคลึงกนั/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
 

1 แห่ง   กรรมการ 
  บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 

4 แห่ง กิจการท่ีแข่งขนักนั 
กรรมการ   
1.  บจ. ไหมทอง 
 

2.  บจ. ดบัเบิ้ลยบีูเอชเอฟ 
 
3.  บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
กรรมการ 
4.  บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  
     แอนด ์ โลจิสติคส์  

 
 
ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
ขายปลีก ขายส่ง น าเขา้และส่งออก
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
 
 
ขนส่งและคลงัสินคา้ 
 

 

ความเช่ียวชาญ : การบริหารธุรกิจ และวศิวกรรมศาสตร์  (คอมพิวเตอร์) 
ผลงานในปี 2563 :     1. ร่วมก าหนดนโยบาย  วสัิยทศัน์  พนัธกิจ  ทิศทาง  และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจบริษทั   
   เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยนื 
  2.   ใหค้  าแนะน าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการ 
  3. พิจารณากลัน่กรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการบริษทั 
  4. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจดัการ 
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5 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 
 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563   
(อายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63) 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

(คิดเป็น %) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(คิดเป็น %) 
จ านวนคร้ังเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังจดัประชุม 12/12 

(100%) 
   - Primary Board     21/21 

(100%) 
   - Secondary Board 20/23 

(86.96%) 
 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
  ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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6 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ( มหาชน ) ล าดบัที ่4  (วาระ 5)   
 

ช่ือ : นายวริิทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร    อาย ุ :     50  ปี      สัญชาติ :     ไทย 
วฒิุการศึกษา : - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั คลีฟแลนดส์เตท สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั เคนทกักี สหรัฐอเมริกา 
อบรมหลกัสูตรกรรมการ   : - ไม่มี - 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    
ต าแหน่งในบริษทั  : - ไม่มี - 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  : - ไม่มี - 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : - ไม่มี - 
เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง : 3  ปี 
จนครบวาระท่ีเสนอในคร้ังน้ี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั  
หลกัเกณฑ ์/ วธีิการสรรหา : พิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั 
  (รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 4-5  และรายงานประจ าปี 2563  หนา้  115-116) 
การถือหุน้ในบริษทั : - ไม่มี - 
(รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตร)  
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   :  

บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืน การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี ประเภทกิจการ 
จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ท่ีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน) 
แข่งขนัหรือคลา้ยคลึงกนั/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
 

1 แห่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

8 แห่ง กิจการท่ีแข่งขนักนั 
ประธานกรรมการ 
1.  บจ. ปากน ้าโพวฒันา 
กรรมการ 
2.  บจ. แคน 
3.  บจ. อินเตอร์เซา้ท ์
4.  บจ. โคราชวฒันา 

 
 

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 

ความเช่ียวชาญ : การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  
ผลงานในปี 2563 :     - ไม่มี - 
 
 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563   
(อายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63) 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

(คิดเป็น %) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(คิดเป็น %) 
จ านวนคร้ังเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังจดัประชุม -ไม่มี -    - Primary Board     15/21 

(71.42%) 
   - Secondary Board 14/23 

(60.87%) 
 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
  ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
 คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนยจุ์ดห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม                 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั   
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่     
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส           
พี่นอ้ง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น  หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือ    
ผูมี้อ านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
        ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม  
ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามี  
ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึ้นไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั       
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา   
ภาระหน้ีดงักล่าว  ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   หรือผูมี้อ านาจควบคุม     
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั  ผูมี้อ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูด่ว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ         
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ   ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า สองปีก่อนวนัที่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น  ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  หรือ  ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้ง 
มีคุณสมบติัตามท่ีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง ( 1 ) ถึง ( 9 ) แลว้ กรรมการอิสระ  อาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบั 
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ  (collective decision) ได ้ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  และระเบียบปฏบิัติในการประชุม 
  

            การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 56 ปี พ.ศ. 2564  ของบริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ  Barcode  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม
โปรดน าหนงัสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนท่ีมี  Barcode)  ไปในวนัประชุมดว้ย 
1.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 1.  กรณีบุคคลธรรมดา 
           ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างประเทศ 

1. กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง โปรดน าหนงัสือเชิญประชุม  (แบบลงทะเบียนท่ีมี Barcode ) ตามแนบ (ขอ้ 13)  
 พร้อมกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง ครบถว้นลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ประชุม เพื่อลงทะเบียนเขา้ประชุมต่อเจา้หนา้ท่ี 
 -  กรณีสัญชาติไทย  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ   
 -  กรณีชาวต่างประเทศ  แสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  หรือหนงัสือเดินทาง  

   2.  กรณีมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม   
2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชุม  (แบบลงทะเบียนท่ีมี Barcode) ตามแนบ (ขอ้ 13)   
 พร้อมกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้นลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ประชุม  เพื่อลงทะเบียนเขา้ประชุมต่อเจา้หนา้ท่ี 

      -  กรณีสัญชาติไทย  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  
      -  กรณีชาวต่างประเทศ  แสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  หรือหนงัสือเดินทาง  

2.2 หนงัสือมอบฉนัทะใชต้ามแบบพิมพท่ี์แนบมา (ขอ้ 9) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม หรือ ตามแบบพิมพท่ี์ 
กระทรวงพาณิชยก์ าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ  ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น  ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของบริษทั (http://www.icc.co.th) พร้อมกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะและจดัส่งมายงับริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนก าหนดวนัประชุม  (ส้ินสุดวนัท่ี 23  เมษายน 2564) 

 2.  กรณีนิติบุคคล 
   กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  มอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

1.  ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม  ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัขอ้ 2.1   
2. หนงัสือมอบฉนัทะ  ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัขอ้ 2.2 

 3.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)  ซ่ึงแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทย     
          เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
  1. ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม  ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัขอ้ 2.1 
  2. หนงัสือมอบฉนัทะใชต้ามแบบพิมพท่ี์แนบมา (ขอ้ 9) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม หรือ  ตามแบบพิมพท่ี์กระทรวงพาณิชย์ 
   ก าหนดไดทุ้กแบบ   แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใด   ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 (http://www.icc.co.th)  พร้อมกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง  ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ หลกัฐานท่ี
ตอ้งแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

    (A)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    (B)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน   (Custodian) 
   และจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารขอ้ (A) และ (B)  มายงับริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนก าหนด 
   วนัประชุม  (ส้ินสุดวนัที่ 23  เมษายน 2564) 
2.  ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
 2.1  ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 2.2  ใชว้ิธีเปิดเผยในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 
 2.3  การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั หน่ึงหุ้น เป็น หน่ึงเสียง 
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ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
 ช่ือ - นามสกุล :     ดร. ธีระพงษ์  วิกติเศรษฐ   
 ต าแหน่งในบริษัท :     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ :     75  ปี 

 สัญชาติ :     ไทย 
 ท่ีอยู่ :     42/1 ถนนเช้ือเพลิง  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร   กรุงเทพฯ 
 ประสบการณ์ในอดตี :     ต  าแหน่งบริหารในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
                                  2544 - 2545    -  กรรมการสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   2538 - 2540 - กรรมการสภาวชิาการ 
   2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
   2528 - 2529 -  คณบดีคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
   2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
  ต าแหน่งส าคญัอ่ืน 
   2529 - 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน 
   2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลงังานใน 
        แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 7 
 ปัจจุบัน : -  ศาสตราจารย ์คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  -  กรรมการอิสระ  บจ. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) 
  -  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :  21 ปี 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ  : - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ : - ไม่มี - 
 แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนในทุกวาระ   
 
  
 ช่ือ - นามสกุล : นายอมร  อศัวานันท์ 
 ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 73  ปี 
 สัญชาติ : ไทย 
 ท่ีอยู่ : 336  ซอยลาดพร้าว  84  ถนนลาดพร้าว  แขวงวงัทองหลาง   
   เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 
 ประสบการณ์ท างาน : -  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.  ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 
   -  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.  สหโคเจน (ชลบุรี) 
   -  กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 
   -  กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง 
       ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ.  กรุงเทพโสภณ 
   -  กรรมการอิสระ บจ. บีเอน็เอช เมดิเคิลเซ็นเตอร์ 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 40  ปี 
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ : - ไม่มี - 
 แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนในทุกวาระ  
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ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 ช่ือ - นามสกุล : ดร. อนุชิต  อนุชิตานุกูล 
 ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 50  ปี 
 สัญชาติ : ไทย 

 ท่ีอยู่ : 209  อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ชั้น 16  ถนนสุขมุวทิ 21  (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 

 ประสบการณ์ท างาน : -  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ท่ีปรึกษาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

      ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั  (มหาชน) 
   -  กรรมการบริหาร   ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
   -  กรรมการ บมจ. อกัษร เอด็ดูเคชัน่ 

   -  กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 

   -  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาร์คิเทคทูรา จ ากดั 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9  เดือน 
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ : - ไม่มี - 
 แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนในทุกวาระ  
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้  33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4)  เดือน   นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืน่นอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ  (10)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ี
สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น       

       ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั 
หรือผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

       ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้  34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุมและ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั
หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3) วนั  
และไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
 สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือส านกังานสาขา    
หรือสถานท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให้ 

ขอ้  35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  
ขอ้  36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น   ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น  (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  หรือ   

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ้  37. การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36.   หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป  
ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ก็ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้  39. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม  ในการน้ีตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
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 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง   หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง   แลว้แต่กรณี  และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้  40. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นชนิดใดคราวใด 
ขอ้  44. การประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ 

(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้  41. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทนตนก็ได ้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด  

ขอ้  42.   ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นช้ีขาด 
ขอ้  43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 
 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
   ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี 
          สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

 ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 ค. การท าแกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั  การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

จ.  การเพ่ิมทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุ้นกูข้องบริษทั 
ฉ.   การควบ หรือ การเลิกบริษทั   

การจ่ายเงินปันผล 
ขอ้  55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
ขอ้  56. การจ่ายเงินปันผล  ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 

 การจ่ายเงินปันผล  ให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี
ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 
 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  7 

- 36 -

- 36 -



           
3 

 
 

ขอ้  57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้  ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้  58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอด        
ขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้า       
มูลค่าหุ้นตามล าดบั  ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้  18.    ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าห้า (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด

ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก 
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคับในกิจการซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

 การลงนามผกูพนับริษทัให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ขอ้  19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา  และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกราชการ  หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ขอ้  20. กรรมการนั้นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้         

แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม          

ผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้  21.    ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม  (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก    
ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้  25. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม  
ในส่ี  (3/4)   ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้  30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทั
อื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ      
ประโยชน์ผูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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4 

 
 
 
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ขอ้  32. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ  และผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประกนั  บ าเหน็จ         
เงินอุดหนุน  เงินรางวลั  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ  

        ความในวรรคตน้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบญัชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบญัชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบญัชี 
ขอ้  49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ขอ้  50. ผูส้อบบญัชีนั้น ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
ขอ้  51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 
ขอ้  54. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน   

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น  ให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ 
บริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 56 ปี พ.ศ. 2564 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 
 

ผูถื้อหุน้ – ICC 

 

มาดว้ยตนเอง 
 

ผูไ้ดรั้บมอบฉันทะ 
 

โต๊ะลงทะเบียน  ( เร่ิม 11:00 - 13:00 น. ) 
 

พิจารณาวาระการประชุมตามล าดบั 
 

กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ  
ให้ยกป้ายคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจก 
บตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน และระบุ 
ความประสงค ์พร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที 
 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 
 

สรุปผลคะแนนใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ 
meeting 

 

แสดง   1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
 หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  
     หรือใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว 
 หรือหนงัสือเดินทาง 
             2.   หนงัสือเชิญประชุม  
     (แบบลงทะเบียนท่ีมี Barcode) 
 
 

แสดง  1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ   
     หรือใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง  
           2.   หนงัสือเชิญประชุม  (แบบลงทะเบียนท่ีมี Barcode) 
           3.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบฟอร์ม  แบบ ก. หรือแบบ ข.)    
กรณีผูถื้อหุ้นชาวต่างประเทศ   และแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้แนบหลกัฐานการมอบฉนัทะเพ่ิม ดงัน้ี 
1. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน  เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ 
     ฉนัทะแทน  (แบบฟอร์ม  แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) 
2.  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  ไดรั้บอนุญาต

ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
 

รับป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ (ซ่ึงระบุช่ือ  เลขท่ีลงทะเบียน และจ านวนหุ้น) 
amount of shares)  

 
เขา้หอ้งประชุม 

 

ประธานเปิดประชุม ( เวลา 13:00 น.  ) 
p.m. 

 

วาระเลือกตั้งกรรมการ  โปรดระบุความประสงคเ์ลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล  พร้อมลงนามในบตัรลงคะแนน กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง  ให้ยกป้ายคะแนนเจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  
 เม่ือเสร็จส้ินการลงมติวาระน้ี  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน 
 

 

บริษทัลงทะเบียนการประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยระบบ  Barcode 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี Inspector ซ่ึง
เป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อ
ท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบั
คะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบั   

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  8 

- 39 -



หนา้ 1 ของจ านวนหน้า 4 หนา้ 

  เขียนท่ี ……………………………………………............………………… 
  
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น วนัท่ี …...….…… เดือน…………………..…...………… พ.ศ. …....…..….. 
 
 (1)    ขา้พเจา้                                                                                                                                                      สัญชาติ   
อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                        ถนน                                                                    ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต                                                                                           จงัหวดั                                                                              รหสัไปรษณีย ์  
  

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                                       หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี 

       หุ้นสามญั                                                                            หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
       หุ้นบุริมสิทธิ                                                                       หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 

 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
                (1)                                                                            อาย ุ                         ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี            
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต        
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์                                                                  
   (2)       ดร. ธีระพงษ ์   วิกิตเศรษฐ                           อาย ุ         75           ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                           42/1                                          
ถนน เช้ือเพลิง  ต าบล/แขวง         ทุ่งมหาเมฆ                              อ าเภอ/เขต  สาทร    
จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย ์                  10120                                  หรือ 

          (3)       นายอมร    อศัวานนัท ์                                  อาย ุ         73              ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี      336       ซอยลาดพร้าว 84                   
  ถนน  ลาดพร้าว  ต าบล/แขวง          วงัทองหลาง                 อ าเภอ/เขต          วงัทองหลาง                                 
จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย ์                  10240                                  หรือ 

                (4)       ดร.อนุชิต   อนุชิตานุกูล                               อาย ุ          50               ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี     209  อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ชั้น 16        
ถนน           สุขมุวิท 21  (อโศก)   ต าบล/แขวง         คลองเตยเหนือ                 อ าเภอ/เขต  วฒันา     
จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์        10110                                            หรือ   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 56 ปี พ.ศ. 2564  
ในวนัท่ี  26  เมษายน  2564    เวลา   13 : 00   น.  ณ ห้องเจา้พระยา   2   ชั้น   3   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์  เลขท่ี  372  ถนนพระราม  3   แขวงบางโคล่   
เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร  10120   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั   เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  55  ปี พ.ศ. 2563  เม่ือวันที่ 3  สิงหาคม 2563 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 2   รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2563  ซ่ึงได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ าปี 2563 
 

  วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนา้ 2 ของจ านวนหน้า 4 หนา้ 

 

 

 

 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร                              

                           4.1  เงินปันผลประจ าปี 2563  

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

                   4.2  เงินส ารองตามกฎหมาย 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

   วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ    

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  ช่ือกรรมการ นายนพพร  พงษเ์วช 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ        นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ      

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ       ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร       

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ     นายวิริทธ์ิพล   ชยัถาวรเสถียร       

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ    

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ    

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
             ช่ือกรรมการ    

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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หนา้ 3 ของจ านวนหน้า 4 หนา้ 

 

 

 

 

   วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

   วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

   วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่ 
  เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ 
  ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา     
  และลงมติ แทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน   
  ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน                
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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หนา้ 4 ของจ านวนหน้า 4 หนา้ 

 
 
 
 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั  ไอ.ซี.ซี.  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี  56  ปี พ.ศ. 2564  ในวนัท่ี  26  เมษายน  2564  เวลา  13 : 00  น     ณ  ห้องเจา้พระยา  2  ชั้น  3  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ 

เลขท่ี 372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 

 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  2563  และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 
 

รายงานประจ าปี   2563   และหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี   2564   ฉบบัเตม็  พร้อมเอกสารแนบ   ไดส่้งให้
ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏอยูบ่นหนงัสือเชิญประชุม    พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  (ฉบบัยอ่) แลว้  

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด้
พฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบคิวอาร์โคด้ 
(QR Code)  ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่นคิวอาร์โคด้   ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่งไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น  เพื่อดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู ้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
ระบบปฏิบัติการ Android 
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook และ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
• เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 
• เลือก QR Code 
• สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code   เพื่อขอ้ดูมูลเอกสารประกอบการประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 ท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี  2563  แบบรูปเลม่ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั  (มหาชน)    กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง และส่งมาท่ี 
  คุณธญัลกัษณ์  วรรธนะกุลโรจน์   
  แผนกส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ   
  บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  530   ซอยสาธุประดิษฐ์   58   แขวงบางโพงพาง    
  เขตยานนาวา   กรุงเทพฯ   10120      
                  หรือ โทรศพัท ์ : 0-2295-0688      
 หรือ E-mail   :  iccset@icc.co.th    
บริษทัฯ จะจดัส่งรายงานประจ าปีให้ท่านต่อไป 
 
ขา้พเจา้  (ตวับรรจง)________________________________________________________________________  

ท่ีอยู ่____________________________________________________________________________________  

ช่ือผูท่ี้สามารถติดต่อไดส้ะดวก _______________________________________________________________ 

โทรศพัท ์                                        E-mail  :  ___________________________ 
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