ที่ (ก) บช. 049/2550
9 เมษายน 2550
เรื่อง
เรียน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42 ประจําป 2550
ทานผูถือหุน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 (วาระ 1)
2. ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จํานวน 4 ทาน (วาระ 5.1 )
3. หนังสือบริคณหสนธิขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัทที่แกไขเพิ่มเติม (วาระ 7)
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
5. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
6. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. หนังสือรายงานประจําป 2549 ประกอบดวยรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน
(วาระ 2)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42 ประจําป 2550 ในวันจันทรที่ 23
เมษายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ หองเจาพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ไดบันทึกขอเท็จจริง ครบถวน ถูกตองตามที่ประชุม และจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว
ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทแลว (www.icc.co.th)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2549 ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2549 ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงาน
ประจําป 2549 โดยจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของกลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสากลนิยมซึ่งครบถวน
ถูกตอง ตามขอเท็จจริง ตามที่ไดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม บริษัทฯ จะเผยแพรรายงาน
ประจําป 2549 ในเว็บไซตของบริษัท (www.icc.co.th) ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2550 เปนตนไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
และผลการดําเนินงานในป 2549
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดจัดพิมพไวในหนังสือ
รายงานประจําป 2549 หนา 144 ถึงหนา 197 โดยจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว

-2ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ
ผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
4.1 เงินปนผลประจําป 2549 เทากับ 1.00 บาทตอหุน
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ กําหนดมาตรฐานการจายไว 20% ของราคา Par ตอหุน
ในป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 733,411,346.69 บาท เห็นสมควรจายเงินปนผลในป 2549 ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน
สําหรับผูถือหุนที่มีรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 จํานวน
290,633,730 หุน เปนเงิน 290,633,730.- บาท ทําให Payout ratio มีอัตรา 0.40 เทา เทียบเทากับ 100% ของราคา
Par ตอหุน โดยกําหนดจายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2549 เทากับ
1.00 บาท ตอหุน ขอมูลการจายเงินปนผล ดังนี้
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุน (หุน)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
จํานวนเงินปนผลจาย (บาท)
Payout ratio (เทา)

ป 2549
จาย 22 พ.ค. 50
733,411,346.69
290,633,730
1.00
290,633,730.00
0.40

ป 2548
จาย 23 พ.ค. 49
686,289,528.25
290,633,730
1.00
290,633,730.00
0.42

4.2 เงินสํารองตามกฎหมาย
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระ
แลวจํานวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสํารองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเทากับ 10 % ของทุนจดทะเบียน
จึงเห็นสมควรไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากไดสํารองไวครบถวนตามขอบังคับของบริษัทแลว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
เพิ่ม เนื่องจากไดสํารองไวครบถวน ตามขอบังคับของบริษัทแลว
4.3 เงินสํารองทั่วไป
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหบริษัทฯ มีฐานเงินสํารองทั่วไปที่แข็งแกรง ดํารงความมั่นคงแกกิจการ เพิ่ม
Shareowner’s Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสํารองทั่วไปเทากับ 10 % ของกําไรสุทธิประจําป 2549 เปนเงิน
73,341,134.67 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติจัดสรรเงินสํารองทั่วไปเทากับ 10%
ของกําไรสุทธิประจําป 2549 เปนเงิน 73,341,134.67 บาท
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง
เปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึง่ พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

-3กรรมการบริษัทที่ไดรับการแตงตั้งมีจํานวน 11 ทาน ตามขอบังคับจะตองออกตามวาระ 4 ทาน คือ 1. ดร. สม
จาตุศรีพิทักษ 2. คุณอมร อัศวานันท 3. คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ 4. คุณธรรมรัตน โชควัฒนา
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา เห็นวา กรรมการทั้ง 4 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท และทําคุณประโยชนใหแกบริษัทมาโดยตลอด
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทและบริหารงานในป 2550 ตอไป (ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ โปรด
พิจารณาจากเอกสารแนบ 2)
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพ
อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจกรรมของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะได
แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของ
กรรมการรวมทุกทานที่ไดรับการแตงตั้งที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท
5.2 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจะ
จายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ตาง ๆ เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกลเคียงกัน เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาดวยความอุตสาหะในวงเงินที่เทากับปที่แลวในจํานวนไมเกิน 20,000,000.- บาทตอป ทั้งนี้
ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท การจัดสรรเงินดังกลาวให
อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูรับผิดชอบ และใหมีผลใชตอไปทุกปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงิน
ที่เทากับปที่แลวในจํานวนไมเกิน 20,000,000.-บาทตอป การจัดสรรเงินดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูรับผิดชอบ และใหมีผลใชตอไปทุกปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
คาตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน

เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม และคาตําแหนง

ป 2549
(อายุปกรรมการตั้งแต
เม.ย. 48 – เม.ย. 49)

ป 2548
(อายุปกรรมการตั้งแต
เม.ย. 47 – เม.ย. 48)

15,382,000.00

13,206,000.00

โดยคาตอบแทนกรรมการเปนรายคนในป 2549 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2549 หนา 112 - 113

-46. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 ประจําป 2549 กําหนดให คุณสุวิมล
กฤตยาเกียรณ และ/หรือคุณวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 3104 จากสํานักงาน
สอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2550 คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตั้งแตป 2545 – 2549 ครบ 5 รอบปบัญชี ตามเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของกลต. บริษัทฯ
ตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีใหม โดยสามารถใชผูสอบบัญชีรายอื่นในสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และเมื่อมีการหมุนเวียนไป
ใชผูสอบบัญชีรายใหมแลว บริษัทฯ ตองเวนชวงอยางนอย 2 รอบปบัญชี จึงจะกลับมาใชผูสอบบัญชีรายเดิมได
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือกคุณสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน และ/หรือ คุณวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ 3104 จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2550 เนื่อง
จากเปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีดังนี้

คาสอบบัญชีประจําป
คาสอบทานรายไตรมาส @ 105,000/2550 @ 95,000/2549
รวม

2550
(บาท)
555,000
315,000
870,000

2549
(บาท)
520,000
285,000
805,000

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
7. พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 โดยใหแกไขวัตถุประสงคของบริษัท 9 ขอ (ขอ 1 (ญ),ขอ 11,
ขอ12, ขอ 13, ขอ 14, ขอ 24,ขอ 45, ขอ 50, ขอ 51) และเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท อีก 5 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม
56 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 61 ขอ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจปจจุบัน สามารถขยายขอบขายงานของบริษัทใหกวางขึ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 3 โดยใหแกไขวัตถุประสงคของบริษัท 9 ขอ (ขอ 1 (ญ) , ขอ 11, ขอ12 , ขอ 13 , ขอ 14, ขอ 24, ขอ 45, ขอ 50, ขอ 51)
และเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท อีก 5 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 56 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 61 ขอ รายละเอียด
วัตถุประสงคที่แกไขเพิ่มเติม โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

-5จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และใครขอความรวมมือ
ทานผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมโปรดมาลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแตเวลา 11.00 ถึง 13.00 น. ตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หากทานไมสามารถไปประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดใชหนังสือมอบ
ฉันทะตามแนบ หรือตามแบบพิมพที่กระทรวงพาณิชยกําหนด ซึ่งสามารถ Download ไดจาก Website ของบริษัท
www.icc.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับ
ผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น และหากทานประสงคจะ
มอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาประชุมแทน กรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากทานมีดังนี้
1. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ป อยูบานเลขที่ 42/1
ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ป อยูบานเลขที่ 76/10
ซอยเอกมัย 22 (นวลนอย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ป อยูบานเลขที่ 103/2
ซอยลาดพราว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุม ยกเวนวาระพิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทน
กรรมการ (คุณอมร อัศวานันท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีก 1 ทาน มีสวนไดเสียในวาระ 5.1 เนื่องจากเปน
กรรมการบริษัทพนตําแหนงตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอใหแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมในการประชุมผูถือหุน
ครั้งนี้)
บริษัทฯ ขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนกําหนดวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา บริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ
ที่มี Barcode ไปในวันประชุมดวย
เอกสารที่จัดสงลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนกําหนดวันประชุม โปรดจาหนาซองถึง
คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ (ทะเบียนหุน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
757/10 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โดยคําสั่งคณะกรรมการ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผูอํานวยการ

