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

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  56  ปี พ.ศ. 2564 
ณ  26  เมษายน  2564 

 

          การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  56  ปี พ.ศ. 2564  ประชุม ณ ห้องเจา้พระยา  2  ชั้น  3  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์   
เลขท่ี  372   ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   
 

         เร่ิมประชุมเวลา 13:00 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 
                             ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่   
                               1.  นายวิริทธ์ิพล   ชยัถาวรเสถียร    
 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  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  และ CFO 
                    ง. ท่ีปรึกษากฎหมาย   -  ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
    และขอ้บงัคบัของบริษทั   พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
                              -     นางสาวสุพรรณี  เหลืองสถิตย ์    บริษทั  วีระ ลอว ์ออฟฟิส   จ ากดั 

                        จ.    ผูส้อบบญัชี             -   ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนน 
  - นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 
                                                            จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ ากดั 
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 ฉ. ผูถื้อหุ้นที่เขา้ประชุม  
  จ านวนผูถื้อหุ้น ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (11  มีนาคม 2564) รวมทั้งส้ิน 2,053 ราย  

รวมจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุ้น    
  ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม  13:00 น. มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  40  คน  95  ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  

228,820,547  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  78.73 
   และในระหว่างประชุมมีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพ่ิมเติม  รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 42 คน  

99  ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  233,385,217  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  80.30    
  จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

  -  มาดว้ยตนเอง     26    ราย จ านวน      25,644,420   หุ้น   =    8.82%   
  -  รับมอบฉนัทะ   73    ราย จ านวน    207,740,797   หุ้น   =  71.48%  

 นางดวงฤดี  มิลินทางกูร   เลขานุการบริษทั  แจง้การนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  40  คน  95  ราย  รวมจ านวนหุ้น   

    228,820,547  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  78.73  ครบเป็นองคป์ระชุม 
 2.    จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.    จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี -  
 
     นายบุญเกียรติ   โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั   ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น          
คร้ังท่ี 56  ปี พ.ศ. 2564  
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม   และแนะน ากรรมการบริษทั   
คณะกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด   ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน  ท่ีปรึกษากฎหมาย   และผูส้อบบญัชี  
 และแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  56  ปี พ.ศ. 2564  น้ี   บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาส 
ให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยจดัท า 
เป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกูร  เลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2563  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   เจา้หน้าท่ีจะนบัคะแนน  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    2    4        4,564,670  
รวมสะสม  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
  

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ.  2563  เม่ือวนัที่  3  สิงหาคม  2563 

   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า   บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงาน 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ.  2563  เม่ือวนัที่  3  สิงหาคม  2563  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 

 

 

http://www.icc.co.th/
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์    

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย            99        233,385,217 100.00 

  - 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  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
  

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี  2563   ซ่ึงไดจ้ดัท าไวใ้น                            

รายงานประจ าปี  2563 

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า   รายงานประจ าปีของ 

คณะกรรมการ และผลการด าเนินงานในปี 2563  ไดจ้ดัท ารายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี  2563  ในรูปแบบ  QR Code  ท่ีปรากฏบน 

หนงัสือเชิญประชุม  โดยจดัท าขึ้นตามขอ้ก าหนดของ  ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถูกตอ้ง   

ตามขอ้เท็จจริง  ตามท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นไวล้่วงหนา้  พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  (ฉบบัยอ่)  และบริษทัฯ  ไดเ้ผยแพร่ไวใ้น  website  

ของบริษทัแลว้ 

 ผลการด าเนินงานในปี 2563  สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

รำยกำร 2563 2562 เพิ่มขึน้(ลดลง) % 

รายไดจ้ากการขาย 7,809,024,222 11,309,214,280 (3,500,190,058) (30.95) 

ก าไรขั้นตน้ 2,319,640,894 3,741,191,270 (1,421,550,376) (38.00) 

รายไดอ้ื่น 520,054,373 968,804,520 (448,750,147) (46.32) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,726,373,861 3,957,404,785 (1,231,030,924) (31.11) 

ตน้ทุนทางการเงิน 87,178,276 2,315,455         84,862,821 3,665.06 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 55,757,406 56,275,535 (518,129) (0.92) 

ก าไรสุทธิ        (59,323,668) 719,039,109 (778,362,777) (108.25) 
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 1.   บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายลดลง 3,500.19  ลา้นบาท คิดเป็น 30.95%  เน่ืองจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  อยา่งต่อเน่ือง  เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ 

  - ภาครัฐมีมาตรการปิดห้างสรรพสินคา้  รวมถึงร้านคา้ต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563  
ส่งผลให้ยอดขายของบริษทัลดลงอยา่งมาก 

  - นกัท่องเท่ียวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได ้ ส่งผลกระทบโดยตรงกบัสินคา้ท่ีมียอดขายหลกัจาก
นกัท่องเท่ียว 

  - สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศลดลง 
  - พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ ปรับเปล่ียนไปซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง  Online  มากขึ้น  ซ่ึงการ

แข่งขนัค่อนขา้งสูง  และผูป้ระกอบการรายใหม่ใชก้ลยทุธ์ขายสินคา้ราคาถูกตอบสนองลูกคา้มากขึ้น 
 2. ก าไรขั้นตน้ลดลง 1,421.55 ลา้นบาท  คิดเป็น 38.00%  เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง 
 3. รายไดอ้ื่นลดลง 448.75  ลา้นบาท  คดิเป็น 46.32%  เน่ืองจาก 
  - เงินปันผลรับลดลง 187.62 ลา้นบาท   
  - ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยล์ดลง 146.97  ลา้นบาท   
  - ในปีก่อนหนา้ไดรั้บช าระเงินจากหน้ีสูญเงินกู ้ จ านวน  69.42  ลา้นบาท 
 4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง  1,231.03 ลา้นบาท  คิดเป็น  31.11%  ภายใตส้ถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID-19) บริษทับริหารจดัการลดค่าใชจ่้าย  ท่ีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการด าเนินงานธุรกิจ  รวมทั้งการจดัการดา้นบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5.  ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น  84.86  ลา้นบาท  คิดเป็น  3,665.06%  เน่ืองจาก ในปี  2563  บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงบริษทัมีการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับขายสินคา้  ท าให้
ตอ้งบนัทึกตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 

 6.  จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้บริษทัขาดทุนสุทธิ  59.32  ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนั
ของปี 2562   มีก าไร  719.04  ลา้นบาท   ก าไรลดลงคิดเป็น 108.25% 

            ท่านผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆเพ่ิมเติมไดใ้นรายงานประจ าปี 2563 
 ความคืบหนา้ดา้นต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   
 จากการท่ี บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต  
เม่ือวนัที่  14  ตุลาคม  2559   ซ่ึงบริษทัฯ ไดย่ื้นต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  คร้ังท่ี  1   
เม่ือวนัที่  13  กนัยายน  2562  และไดรั้บพิจารณาต่ออายใุนวนัที่ 4  พฤศจิกายน  2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
 1. ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ืองให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นช่องทางต่างๆ 
 2. จดัอบรมหลกัสูตร  “จริยธรรมกบัความยัง่ยืนองคก์ร”  ให้กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  โดยท า
แบบทดสอบหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  ผา่นระบบ  ICC e-Learning 
 3. ขยายแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ให้กบับริษทัคู่คา้  พร้อมสร้างแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่   
เพ่ือมัน่ใจไดว้่าการด าเนินธุรกิจ  เกิดความโปร่งใส  ตลอด  Supply Chain  เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
                          4.   ส่งเสริมให้คู่คา้ของบริษทั  ร่วมลงนามหนงัสือแสดงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 ในปี 2563   บริษทัฯ ด าเนินตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ   และไม่มีขอ้ร้องเรียน

หรือการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย      

 หากมีขอ้สงสัยประการใด   ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย   ขอให้ท่ีประชุมรับทราบ  และขอผา่นไปยงัวาระต่อไป 
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 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 

ท่านใดซกัถาม 

  ก่อนเขา้วาระ 3      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่    0    0                      0  
รวมสะสม  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
  

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2563 
   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและ
รับรองความถูกตอ้ง  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้   รายละเอียดงบการเงินดูจาก
รายงานประจ าปี 2563  หนา้ 133  ถึงหนา้ 212   ในรูปแบบ  QR Code  ท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุม ตามท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้น 
                                   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว  ดว้ยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย            99        233,385,217 100.00 

  - 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  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
 

   วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร   
   4.1 จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
        กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร    เรียนต่อท่ีประชุมว่า    ตามนโยบายการจ่าย 
เงินปันผล  บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว ้ 20 % ของราคา  Par  ต่อหุ้น  ซ่ึงท่ีประชุมกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 7/2563  เม่ือวนัที่  19  
กุมภาพนัธ์  2564  มีมติเห็นชอบให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563  ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  ถึง  31  
ธนัวาคม  2563  ในอตัรา  0.25 บาทต่อหุ้น ส าหรับผูถื้อหุ้นที่มีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล  ในวนัที่  6  
พฤษภาคม  2564  จ านวน  290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  72,658,432.50 บาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล  ในอตัราร้อยละ 30  ท าให้  Payout ratio  มีอตัรา  38.65  เท่า  เท่ากบั 25 % ของราคา Par  ต่อหุ้น  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั  โดยก าหนดจ่ายในวนัที่  25  พฤษภาคม  2564 
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               ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
  ปี 2563 ปี 2562 % 

รำยกำร 
 

หน่วยนับ จ่ำย 25 พ.ค. 64 
(ปีที่เสนอ) 

จ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำล  
7 พ.ค. 63 
 (ปีที่แล้ว) 

63/62 

1.  ก าไรสุทธิ      บาท          1,879,843.00      695,244,333.00            0.27 
2.  จ านวนหุ้น        หุ้น      290,633,730                                                                                                                                                                                                                                                 290,633,730        100.00 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น      บาท                        0.25                        0.70          35.71 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย     บาท        72,658,432.50      203,443,611.00          35.71 
5.  Payout ratio        เท่า                      38.65                        0.29   13,327.59 

 

จึงเรียนให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดซกัถาม     
                               ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563   ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั 
เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย            99        233,385,217 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย              0                          0 0 

  - งดออกเสียง              0                          0 0 

  - บตัรเสีย              0                          0 0 
 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 2563    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            99        233,385,217 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย              0                          0 0 

  - งดออกเสียง              0                          0 0 

  - บตัรเสีย              0                          0 0 
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  ก่อนเขา้วาระ 5      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 
เขา้ใหม่    0    0                      0  
รวมสะสม  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
  

 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.  นายนพพร       พงษเ์วช  กรรมการอิสระ 
 2.  นายมนู            ลีลานุวฒัน์  กรรมการ 
 3.  นางกอบสุข     แสงสวสัด์ิ  กรรมการ 
 4.  ดร. สุรัตน์       วงศรั์ตนภสัสร  กรรมการ  
 ทั้งน้ี นายมนู  ลีลานุวฒัน์   มีความประสงคไ์ม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   เน่ืองจากติดภารกิจ 
 ในการสรรหา  บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั          
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  56  ปี  พ.ศ. 2564   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    
โปร่งใส   สร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้น   และท่านที่ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  เม่ือนบัรวมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแลว้ไม่เกิน  9  ปีต่อเน่ืองกนั  ส่วนท่านท่ีเป็นกรรมการ 
ชุดยอ่ย   ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี   จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง  3  ท่าน  ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  และเสนอให้เลือกตั้งนายวิริทธ์ิพล   ชยัถาวรเสถียร   เป็นกรรมการบริษทั แทน  นายมนู  
ลีลานุวฒัน์   เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิ   มีความรู้   ความสามารถ   และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั   ก.ล.ต.  และ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  พิจารณาและกลัน่กรองคุณสมบติัอยา่งรอบคอบ  และ
ระมดัระวงั  ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล    เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน   มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   และขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ และมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั   อีกทั้งท าคุณประโยชน์ให้กบับริษทัมาโดยตลอด  และท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
อิสระ สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ส่วนท่านท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฐานะ
กรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี   เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  แต่งตั้งกรรมการทั้ง  3  ท่าน  ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั   และบริหารงานในปี  2564   อีกวาระหน่ึง   และพิจารณาเลือกตั้งนายวิริทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร  แทน  
นายมนู  ลีลานุวฒัน์  กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ  และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ 
(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  อินทนิลเชียงใหม่  จ ากดั 

    2.  บริษทั  แคน จ ากดั 

    3.   บริษทั  อสีเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ ากดั 

    4.   บริษทั  ซนั แอนด ์แซนด ์ จ ากดั 

    5.   บริษทั  อินเตอร์เซา้ท ์ จ ากดั 

    6.   บริษทั  โคราชวฒันา  จ ากดั 

    7.  บริษทั  ปากน ้าโพวฒันา  จ ากดั 

    8.   บริษทั  มหาราชพฤกษ ์ จ ากดั 

     9.   บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 

   10.   บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ ากดั 

   11.   บริษทั  ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  จ ากดั 

   12.   บริษทั  เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

   13.   Canchana International  Co., Ltd. 

   14.   บริษทั  สหพฒันพิบูล  จ ากดั (มหาชน) 

   15.   บริษทั  เซนติเมนทลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 

   16.  บริษทั  อีเอฟ จ ากดั 

   17. บริษทั  ทีเวย ์จ ากดั 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 
 

 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระเป็นรายบุคคล   ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 
 

ช่ือกรรมกำร ประเภทกรรมกำร เห็นด้วย (เสียง) 
                   (%) 

 ไม่เห็นด้วย (เสียง)                              
                      (%) 

 งดออกเสียง (เสียง)                               
                       (%) 

  บัตรเสีย (เสียง)                         
                  (%) 

1. นายนพพร      พงษเ์วช กรรมการอิสระ 233,385,217 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

2. นางกอบสุข    แสงสวสัด์ิ 
  

กรรมการ 233,385,217 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

3. ดร. สุรัตน์      วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 233,385,217 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

4. นายวิริทธ์ิพล   ชยัถาวรเสถียร กรรมการ 233,385,217 
(100.00) 

0  
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

 

 สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีเขา้บริหารงานในปี  2564  มี 12 ทา่น  ดงัน้ี 
   1.   นายบุญเกียรติ   โชควฒันา        
   2.   นายธรรมรัตน์     โชควฒันา 
   3.   ดร.ธีระพงษ ์         วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)    
   4.   นายอมร  อศัวานนัท ์ (กรรมการอิสระ)  
   5.  นายนพพร พงษเ์วช (กรรมการอิสระ)   
   6.   ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)   
   7.   นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 
   8.   นางสาวมญัชุสา          ธีรพงษพ์ิพฒัน์      
    9.   นางกอบสุข           แสงสวสัด์ิ      
  10.   ดร.สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร 
  11.   นางชยัลดา   ตนัติเวชกุล   
  12.   นายวิริทธ์ิพล    ชยัถาวรเสถียร (กรรมการใหม่) 
                   โดยก าหนดอ านาจกรรมการไวด้งัน้ี   กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทั  
กรรมการลงลายมือช่ือประกอบดว้ย 
                      1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา 2.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
 3.  นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 4.  นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์    
                     5.  นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ 6.  ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร 
                     7.  นายวิริทธ์ิพล    ชยัถาวรเสถียร   
 

 ก่อนเขา้วาระ 6      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุ้น จ านวนหุ้นรวม 

เขา้ใหม่    0    0                      0  
รวมสะสม  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 
 

 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 าเนินงาน   
ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบกบับริษทั   สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั   และกลัน่กรอง
อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
ในขนาดใกลเ้คียงกนั  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะ ในวงเงินที่เท่ากบัปีท่ีแลว้ใน
จ านวนไม่เกิน  20,000,000.-  บาทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชม้าตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ีกรรมการ 
ชุดต่างๆ ดว้ย  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  การจดัสรรเงินดงักล่าว
ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   โดยให้มีผลใชต้่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง   และเสนอให้
จ่ายค่าตอบแทนในการท 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 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ                                                                                                           (หน่วย : บาท) 
 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน 
 

 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำย 

 

ปี 2563 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 62 - เม.ย. 63) 

ปี 2562 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 61 - เม.ย. 62) 

เงินบ าเหน็จ    กรรมการทุกคน 5,550,000 6,450,000 
เบ้ียประชุม  
(รวมคณะกรรมการชุดยอ่ย) 

  กรรมการท่ีเขา้ประชุม 1,996,000 1,996,000 

ค่าต าแหน่ง   เฉพาะประธาน  
  กรรมการ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ  - ไม่มี - - ไม่มี - 
                                             รวม           7,546,000           8,446,000 

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2563  ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563  หนา้  63 
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน  20,000,000.- บาท/ปี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 
 

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย            99        233,385,217 100.00 

  - 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  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
 
 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  55  ปี พ.ศ.  2563  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  2563   โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  เป็นเงิน  2,695,000.-  บาท   
ส าหรับปี  2564    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี   โดยพิจารณาจากประสบการณ์   มาตรฐานการตรวจสอบ
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  ประสิทธิภาพในการท างาน  ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี   มีความเป็นอิสระ  รวมทั้งปริมาณงานและอตัรา 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั  มีคุณสมบติั  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวิชาชีพบญัชี  ส านกังานคณะกรรมการ-
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี   
   1.  นายเอกสิทธ์ิ     ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 
   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัเป็นระยะเวลา  5  ปี  ตั้งแต่ปี  2560)  
           และ/หรือ  2.   นายธนิต  โอสถาเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 
         (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  3.   นายกฤตย ์ ธรรมทตัโต         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  11915 
   (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  4.   นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900 
   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 -2559)  
จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2564  เป็นวาระท่ี 5  โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง 
มีอ านาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี   ดงัน้ี 
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              (หน่วย : บาท) 
 ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 
 (ปีที่แล้ว) 

% 
64/63 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 
    

         2,275,000 
    

         2,275,000 - 
ค่าสอบทานรายไตรมาส            420,000 

     (140,000*3) 
           420,000 
     (140,000*3) 

- 

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

 

             และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี 2564 
บริษัทย่อย 

 
ช่ือผู้สอบบัญชี / 

ส ำนักงำนสอบบัญชี 
ปี 2564 
 (บำท) 

ปี 2563 
 (บำท) 

1. บจ. ดบัเบิ้ลย ู บี  อาร์  อี  นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิต 
นายกฤต     ธรรมทตัโต 
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบญัชี 

 280,000  280,000 

2. บจ.  ไหมทอง   นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ/ 
นางสาวพชัรา  พชัราวนิช 

ส านกังานธรรมการยก์ารบญัชี 

140,000 140,000 

3.  Canchana  International        V  Chartered  Accountants 
          

          65,851 
  ( ≈ 2,200 USD) 

          66,513         
 ( ≈ 2,200 USD) 

4.  Amis Du Monde SARL                 (เลิกกิจการ) 19,964 
( ≈ 600 Euro) 

                                                 รวม 485,851 506,477 
     ถึงแมว้่า  Amis Du Monde SARL  ซ่ึงปิดกิจการ  และเสร็จการช าระบญัชีไปแลว้  ตั้งแต่วนัท่ี  10  กรกฎาคม  
2563   แต่ในปี  2563  ยงัคงตอ้งจ่ายค่าสอบบญัชีส าหรับเสร็จการช าระบญัชี   ดงันั้นค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย ปี  2563   เท่ากบั 
506,477.- บาท 
     โดยบริษทั ไหมทอง จ ากดั  และ Canchana  International  Co., Ltd.  ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั   
เน่ืองจาก     -   บริษทั ไหมทอง จ ากดั  สามารถต่อรองราคาค่าสอบบญัชีเท่ากบัปีท่ีแลว้ 

-   Canchana International Co., Ltd.   เป็นบริษทัท่ีอยูต่่างประเทศ และสามารถต่อรองราคา   ค่าสอบบญัชีเท่ากบั 
ปีท่ีแลว้ 

 และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม  7  บริษทั  ซ่ึงบริษทั รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั  ใชผู้ส้อบบญัชีราย
เดียวกบับริษทั   
 ถึงแมว้่าบริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วมบางแห่งไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษัท  แต่คณะกรรมการบริษทัจะ
ดูแลให้แต่ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา    
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว 
                                  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น 
ท่านใดซกัถาม                            
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นชอบให้ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195  และ/หรือ 
นายธนิต  โอสถาเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155  และ/หรือ นายกฤตย ์ ธรรมทตัโต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11915   
และ/หรือ  นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900  จากบริษทั   เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั   เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัในปี  2564   และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีปี  2564   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ   ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุ้น เทียบ% ของจ านวนหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย            99        233,385,217 100.00 

  - 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  42 99    233,385,217 290,633,730 

  เทียบ % 80.30 100 
 
 วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 
  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองขึ้นพิจารณา  
  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เป็นตวัแทนบริษทัมอบผลิตภณัฑค์ุณภาพแก ่
ผูถื้อหุ้นทุกท่าน  เพื่อการใชชี้วิตในยคุ  New Normal  ปลอดภยั  ห่างไกลเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
  ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผูอ้  านวยการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  เลขานุการบริษทั  และ 
ขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน  ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวนัน้ี   เม่ือไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม   

 
 
    เลิกประชุมเวลา  13:37  น.  

 
 

         บุญเกียรติ  โชควฒันา 
    (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 

    ดวงฤดี  มิลินทางกูร                                                 ประธานที่ประชุม 
(นางดวงฤดี  มิลินทางกูร) 
        เลขานุการบริษทั             
                                

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