บมจ. ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพือ่ เข้ า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ
จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด คือเป็ นผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งหรื อหลาย
คนถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5.00 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั (ปั จจุบนั คือไม่นอ้ ยกว่า 14,531,687 หุน้ )
3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น
3.1 หลักฐานการถือหุ้น
หนังสื อรับรองการถือหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker) หรื อจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อสาเนาใบหุ น้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
3.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
 ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ ที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
- สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

หน้า 1/5 หลักเกณฑ์

3.2.2 กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ อายุ
ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล
(ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนชาวต่ างประเทศ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ซึ่งแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 เอกสารของผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
- หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระประชุม และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
- สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสื อยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้รับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ สนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุม และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติ และเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 2 และ 3
สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยดาเนินการ ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเสนอ
4.1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก website ของบริ ษทั http://www.icc.co.th และกรอกแบบฟอร์ม
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ก.) ให้
ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
4.1.2 หากเป็ นการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมโดยผูถ้ ือหุ น้ มากกว่าหนึ่งราย ให้ผถู ้ ือหุ น้
แต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือชื่อ
และรวมเป็ นชุ ดเดียวกัน รวมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูต้ ิดต่อประสานงาน
กับบริ ษทั จานวน 1 ท่าน
4.1.3 ส่ งแบบฟอร์ มเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
(แบบ ก.) พร้อมเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 3 ให้บริ ษทั 1 ชุด
ต่อ 1 วาระ
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4.2 การพิจารณาเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
4.2.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองความสมบูรณ์ของเอกสาร และจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน
4.2.2 เลขานุการบริ ษทั จะนาข้อเสนอที่สมบูรณ์ ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสม
ของวาระประชุมที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ
4.2.3 เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2561 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
4.2.4 เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
4.3 เรื่องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นวาระประชุ ม
4.3.1 เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
4.3.2 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
4.3.3 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4.3.4 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และ
เรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั
สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
4.3.5 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
4.3.6 เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการไปแล้ว
4.3.7 กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5. การเสนอบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติ และเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 2 และ 3
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
5.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ น
ประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั
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5.1.3 มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
5.2 ขั้นตอนการเสนอ
5.2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก website ของบริ ษทั http://www.icc.co.th และกรอกแบบฟอร์ม
เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อม
ลงลายมือชื่อ
5.2.2 การเสนอบุคคลโดยผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน
แบบ ข. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็ นชุดเดียวกัน รวมทั้งให้ระบุ
ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานกับบริ ษทั จานวน 1 คน
5.2.3 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
(แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ (ตามข้อ 10 ใน แบบ ค.)
ได้แก่ สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หนังสื อรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั
หรื อล่าสุ ด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคน
ต่างด้าว สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่ อยินยอมของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ
5.2.4 ส่ งแบบฟอร์ มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั (แบบ ข.) และ
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (แบบ ค.) พร้อมเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 3 ให้บริ ษทั 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ
5.3 การพิจารณาเสนอบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
5.3.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองความสมบูรณ์ของเอกสาร และจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน
5.3.2 เลขานุการบริ ษทั จะนาข้อเสนอที่สมบูรณ์ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ หรื อไม่
5.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการ
บรรจุชื่อในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
5.3.4 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
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6. ระยะเวลาการเสนอเรื่อง
ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยส่ งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาตามที่อยูข่ า้ งท้ายนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณี ยบ์ นหน้าซอง
เป็ นสาคัญ
คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไอ. ซี . ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120
7. ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ :คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
เลขานุการบริ ษทั
โทร. 02-295-0688 E-Mail : duangm@icc.co.th
หรื อ คุณธัญลักษณ์ วรรธนะกุลโรจน์
แผนกสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ ายสังกัดคณะกรรมการ
โทร. 02-295-0688 E-Mail : iccset@icc.co.th
____________________________ O ________________________________
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