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23

เรื่อง

กุมภาพันธ 2553

พิจารณาจายเงินปนผล พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน และวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิรับเงินปนผล

เรียน

กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 10/2552

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ใหบริษัทฯ จายเงินปนผลประจําป 2552 สําหรับผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 1.- บาท พรอมวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
รับเงินปนผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยกําหนดจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท โดยใหแกไขเพิ่มเติมขอ
บังคับของบริษัท ขอ 30 และยกเลิกขอ 18 และขอ 65 จากเดิม 65 ขอ เหลือขอบังคับใหม 63 ขอ
ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม
เดิม ขอ 30.

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
หรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได

ใหม ขอ 29.

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนิน
กิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดหรืออาจจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได

ขอบังคับที่ยกเลิก
ขอ 18.

ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท
ไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุน

- 2 ขอ 65.

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 หรือเขาทํารายการเกี่ยวกับการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับ หากหลักทรัพยของบริษัทมิไดเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 ประจําป 2553 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น.
ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
4.1 เงินปนผลประจําป 2552
4.2 เงินสํารองตามกฎหมาย
4.3 เงินสํารองทั่วไป
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท
วาระที่ 8 รับทราบ - รายงานผลใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
ประจําป 2553
วาระที่ 9 รับทราบ - รายงานผลใหผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ประจําป 2553
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

- 3 4. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ( Record Date) ที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ประจําป 2553
ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 7 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผูอํานวยการและประธานกรรมการบริหาร

