ที่ (ก) บช. 058/2552
9 เมษายน 2552
เรื่อง
เรียน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
ทานผูถือหุน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 (วาระ 1)
2. ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จํานวน 4 ทาน (วาระ 5.1 )
3. นิยาม กรรมการอิสระ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
5. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
6. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
8. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 ประจําป 2552
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
10. แบบฟอรมลงทะเบียน (กรุณานําเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
11. หนังสือรายงานประจําป 2551 ประกอบดวยรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน
(วาระ 2,3)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552 ในวันจันทรที่ 27
เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หองเจาพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ไดบันทึกขอเท็จจริง ครบถวน ถูกตองตามที่ประชุม และจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว
ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทแลว (www.icc.co.th)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
2. รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2551 ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงาน
ประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2551 ไดจัดพิมพไวในหนังสือ
รายงานประจําป 2551 โดยจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของกลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสากลนิยมซึ่ง
ครบถวนถูกตอง ตามขอเท็จจริง ตามที่ไดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อรับทราบรายงานประจําปของ
คณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป 2551
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดจัดพิมพไวในหนังสือ
รายงานประจําป 2551 หนา 136 ถึงหนา 191 โดยจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบบัญชี
รับอนุญาตไดตรวจสอบและรับรองความถูกตอง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ
ผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
4.1 เงินปนผลประจําป 2551 เทากับ 1.00 บาทตอหุน
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ กําหนดมาตรฐานการจายไว 20% ของราคา Par ตอหุน
ในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 778,613,263.18 บาท เห็นสมควรจายเงินปนผลในป 2551 ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน
สําหรับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรบั เงินปนผล เปนวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และวันรวมรวม
รายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เปนวันที่ 11 พฤษภาคม
2552 จํานวน 290,633,730 หุน เปนเงิน 290,633,730.- บาท ทําให Payout ratio มีอัตรา 0.37 เทา เทากับ 100% ของ
ราคา Par ตอหุน โดยกําหนดจายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2551 เทากับ
1.00 บาท ตอหุน ขอมูลการจายเงินปนผล ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

หนวยนับ

กําไรสุทธิ
จํานวนหุน
เงินปนผลจายตอหุน
จํานวนเงินปนผลจาย
Payout ratio

บาท
หุน
บาท
บาท
เทา

ป 2551
จาย 26 พ.ค. 52
(ปที่เสนอ)
778,613,263.18
290,633,730
1.00
290,633,730.00
0.37

ป 2550
จาย 20 พ.ค. 51
(ปที่ผานมา)
730,388,159.09
290,633,730
1.00
290,633,730.00
0.40

%
51 / 50
106.60
100.00
100.00
100.00
100.00

-34.2 เงินสํารองตามกฎหมาย
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2551 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 2551 เปนเงิน
77,861,326.32 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติจัดสรรเงินสํารองทั่วไปเทากับ 10%
ของกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนเงิน 77,861,326.32 บาท
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง
เปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ปจจุบันกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ทาน ตามขอบังคับจะตองออกตามวาระ 4 ทาน คือ
1. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
รองประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล กรรมการอิสระ
4. คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาเปนรายบุคคล) เห็นวา กรรมการทั้ง 4 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของ กลต. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท
และทําคุณประโยชนใหแกบริษัทมาโดยตลอด เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและบริหารงานในป 2552 ตอไป (ขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (รายละเอียด
เกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพ
อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
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แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของ
กรรมการรวมทุกทานที่ไดรับการแตงตั้งที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท
5.2 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแต
จายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกลเคียงกัน
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัตงิ านมาดวยความอุตสาหะในวงเงินที่เทากับปที่แลวในจํานวน
ไมเกิน 20,000,000.- บาทตอป (ซึ่งเปนอัตราที่ใชมาตั้งแตป 2545) ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ
ไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท การจัดสรรเงินดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนเปนผูรับผิดชอบ และใหมีผลใชตอไปทุกปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง คาตอบแทนกรรมการ
เปรียบเทียบดังนี้
(บาท)
ป 2551
ป 2550
องคประกอบคาตอบแทน หลักเกณฑการจาย
(อายุปกรรมการตั้งแต (อายุปกรรมการตั้งแต
เม.ย. 50 – เม.ย. 51)
เม.ย. 49 – เม.ย. 50)
เงินบําเหน็จ
เบี้ยประชุม
คาตําแหนง

กรรมการทุกคน
กรรมการที่เขาประชุม
เฉพาะประธานกรรมการ
รวม

8,500,000
738,000
5,460,000
14,698,000

9,150,000
684,000
5,360,000
15,194,000

โดยคาตอบแทนกรรมการเปนรายคนในป 2551 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2551 หนา 78 - 79
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทใน
วงเงินที่เทากับปที่แลวในจํานวนไมเกิน 20,000,000.-บาทตอป ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอและการ
จัดสรรเงินดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และใหมีผลใชตอไปทุกปจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการทําหนาที่กรรมการบริษัท
- คาตําแหนง จายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
- คาเบี้ยประชุม จายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เขาประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง
- คาตอบแทนประจําป (เงินบําเหน็จ) จายใหกรรมการบริษัททุกคน
2. ในการทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จายเปนเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง
ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

-56. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัท ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนง
หนาที่ใดๆ ของบริษัท ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับ
เขารับตําแหนงอีกก็ได ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 ประจําป 2551 กําหนดใหคุณวิไลรัตน โรจนนครินทร
และ/หรือ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสํานักงานสอบบัญชี
ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2551 ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก
1. คุณวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแตป 2550)
และ/หรือ 2. คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2552 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
มีความเปนอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีเทากับปที่แลวดังนี้
(บาท)
ป 2552
ป 2551
(ปที่เสนอ)
(ปที่ผานมา)
คาสอบบัญชีประจําป
555,000
555,000
คาสอบทานรายไตรมาส @ 105,000 X 3
315,000
315,000
คาบริการอื่น ๆ
- ไมมี - ไมมี รวม
870,000
870,000
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย / บริษัทรวม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
7. พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท อีก 4 ขอ จากวัตถุประสงค
เดิม 61 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 65 ขอ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทดานธุรกิจขายตรง ขายสินคาหรือบริการผานสื่อตาง ๆ
ขายสินคา / รับชําระเงินผานอินเทอรเน็ต และผลิตรายการผานสื่อตาง ๆ

-6ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท อีก 4 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 61 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 65 ขอ
ดังนี้
ขอ 62) ประกอบธุรกิจใหบริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่
เกี่ยวของแลว)
ขอ 63) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใชเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว)
ขอ 64) ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน
สื่ออิเล็กทรอนิกสและทางอินเทอรเน็ต
ขอ 65) ประกอบกิจการผลิตรายการผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสารมวลชนทุกประเภท รวมทั้งการ
ผลิตรายการตาง ๆ ถายทอดโดยสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม เพื่อการแพรภาพ ขอมูล และ
เสียง รวมทั้งรับจางผลิตรายการผานสื่อตาง ๆ ทํานองเดียวกันนี้ดวย
8. รับทราบรายงานผล - ใหผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
ลวงหนากอนการประชุม โดยจัดทําเปนหนังสือสงถึงคุณดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแต
วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ 2552 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบรายงานผล – ใหผูถือเสนอ
วาระประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
9. รับทราบรายงานผล - ใหผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552 โดยจัดทําเปนหนังสือสงถึงคุณดารณี มานะวาณิชเจริญ
กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ 2552 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44
ประจําป 2552
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบรายงานผล – ใหผูถือหุน
เสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2552
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

-7จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน หากทานมีขอสงสัย หรือคําถามที่
เกี่ยวของกับวาระการประชุม โปรดสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมมาที่คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท
E – Mail : daranee@icc.co.th โดยระบุหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับได และใครขอความรวมมือทานผูถือหุนที่ประสงค
จะเขารวมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแตเวลา 11.00 ถึง 13.00 น. ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
หากทานไมสามารถไปประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะ ตามแนบ 7
หรือตามแบบพิมพที่กระทรวงพาณิชยกําหนด ซึ่งสามารถ Download ไดจาก Website ของบริษัท www.icc.co.th
ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ
- ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
จะใชหนังสือมอบฉันทะไดทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
- สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาประชุมแทน รายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โปรดพิจารณาจาก
เอกสารแนบ 6
ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ทาน ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมทุกวาระ(พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี
และ พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีสวนไดเสียในวาระ 5.1 เนื่องจากเปนกรรมการบริษัทพนตําแหนงตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอใหแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้)
บริษัทฯ ขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนกําหนดวันประชุม
(สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2552) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา บริษัทฯ จะดําเนินการ
ลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมดวย
เอกสารที่จัดสงลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนกําหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2552) โปรดจาหนาซองถึง
คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ (ทะเบียนหุน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
757/10 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โดยคําสั่งคณะกรรมการ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผูอํานวยการและประธานกรรมการบริหาร

