
  
 

 ท่ี ทบ. 016/2560 
 

        3   เมษายน   2560 
 

เร่ือง  หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 52  ปี  พ.ศ. 2560 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2559  เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน 2559  (วาระ 1)  

  2. ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแตง่ตั้งเป็นกรรมการบริษทั จ านวน 4 ท่าน (วาระ 5) 
 3. นิยาม  กรรมการอิสระ  
 4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และระเบียบ 
  ปฏิบติัในการประชุม 
  5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  6. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 7. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 52  ปี พ.ศ. 2560  
 8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน าเอกสารมาลงทะเบียนในวนัประชุม) 
 11. รายงานประจ าปี 2559  ในรูป CD - ROM  ประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัและ 
  งบการเงิน และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืปี 2559 (วาระ 2, 3) 

 

 คณะกรรมการบริษทั  มีมติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 52 ปี พ.ศ. 2560  ในวนัจนัทร์ท่ี  24  เมษายน  2560  
เวลา 13:00  น.  ณ  หอ้งเจา้พระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม   
กรุงเทพมหานคร   

  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง 

 เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 52  ปี พ.ศ. 2560  โดยจดัท าเป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู 

 เลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2559  เม่ือครบก าหนดระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุม และ/หรือ 

 เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 52  ปี พ.ศ. 2560 

 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ.  2559  เม่ือวนัท่ี  25   เมษายน  2559 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :  ไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง ครบถว้น  ถูกตอ้งตามท่ีประชุม   และจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าว 
 ภายใน  14  วนันบัแต่วนัประชุม  ซ่ึงไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์  ภายในระยะเวลา 
 ท่ีกฎหมายก าหนด  พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (http://www.icc.co.th)  
 
 
 

http://www.icc.co.th/


 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพ่ือรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 การลงมติ :  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2559   ซ่ึงไดจ้ดัท าไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  : รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2559  ไดจ้ดัท าไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 2559  โดยจดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น
ถูกตอ้ง ตามขอ้เทจ็จริง  ตามท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  บริษทัฯ เผยแพร่รายงาน
ประจ าปี 2559 ในเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.icc.co.th)   ตั้งแต่วนัท่ี 7  เมษายน 2560  เป็นตน้ไป 

  (รายงานประจ าปี 2559    โปรดพจิารณาจากเอกสารแนบ 11) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   เพื่อรับทราบรายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2559 

 การลงมติ :  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ  จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 
 

3.  พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :  งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน  ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและรับรองความถูกตอ้ง  และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษทัแลว้  รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจ าปี 2559  หนา้ 134  
ถึงหนา้  198       (รายงานประจ าปี 2559 โปรดพจิารณาจากเอกสารแนบ 11) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    เพ่ืออนุมติังบการเงินและรายงานของ 
 ผูส้อบบญัชี   ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 การลงมติ : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 4.  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร 
 4.1  เงินปันผลประจ าปี 2559  
 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :   ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว ้20% ของราคา Par ต่อหุน้ 
 ในปี 2559  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ   825,998,490.29  บาท  เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ในอตัรา 1.15  บาทต่อหุน้ 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560  และวนัรวบรวม 
รายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  เป็นวนัท่ี 4 พฤษภาคม         
2560   จ านวน 290,633,730 หุน้  เป็นเงิน 334,228,789.50 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ-
บุคคล   ในอตัราร้อยละ 30  ท าให ้ Payout ratio  มีอตัรา 0.40 เท่า   เท่ากบั 115%  ของราคา  Par  ตอ่หุน้   โดยก าหนด 
จ่ายในวนัท่ี  23  พฤษภาคม 2560  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559  เท่ากบั 
 1.15 บาท  ต่อหุน้  ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
 
            

  ปี 2559 ปี 2558 % 
รายการ 

 
หน่วยนับ จ่าย 23 พ.ค. 60 

(ปีที่เสนอ) 
จ่าย 24 พ.ค. 59 

(ปีที่แล้ว) 
59/58 

1.  ก าไรสุทธิ      บาท      825,998,490.29      678,418,345.85          121.75 
2.  จ านวนหุน้        หุน้      290,633,730      290,633,730          100.00 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้      บาท                        1.15                        1.05          109.52 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย     บาท      334,228,789.50      305,165,416.50          109.52 
5.  Payout ratio        เท่า                        0.40                        0.45            88.89 

 

 การลงมติ : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.2  เงินส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล : ณ 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท  มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระ 
 แลว้จ านวน 290,633,730.- บาท  และมีเงินส ารองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท  ซ่ึงเท่ากบั 10%  ของทุนจดทะเบียน 
 จึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิม   เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  อนุมติัไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
เพ่ิม   เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้น   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

 การลงมติ : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 4.3  เงินส ารองทัว่ไป 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีฐานเงินส ารองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ารงความมัน่คงแก่กิจการ   เพ่ิม   
 Shareowner’s  Wealth    เห็นสมควรจดัสรรเงินส ารองทัว่ไปเท่ากบั 10 %  ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559   เป็นเงิน 
 82,599,849.03 บาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัจดัสรรเงินส ารองทัว่ไปเท่ากบั  
  10% ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559   เป็นเงิน 82,599,849.03 บาท 

 การลงมติ : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ   
   ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง 
  เป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 
   ปัจจุบนักรรมการบริษทัมีจ านวน  12  ท่าน    ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ 4 ท่าน  คือ   
      1.   นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร 
     2.   นายอมร    อศัวานนัท ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
     3.   นางดวงพร    สุจริตานุวตั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      4.   นายสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 
        ในการสรรหาบริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั          
   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  52  ปี  พ.ศ. 2560   ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
 
 
 



 
 
 
    บริษทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหากรรมการเป็น   
   รายบุคคล   โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  มีประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย      
   ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  มีภาวะผูน้ า  วสิยัทศัน์กวา้งไกล  รวมทั้งมีคุณธรรม 
   จริยธรรม  ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ  อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ   
   ของบริษทั  นอกจากน้ียงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  (Board  Diversity) โดยจดัท าตาราง  
   ความรู้ความช านาญ  (Board Skills Matrix)  เพ่ือก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งสรรหา  โดยพิจารณาจากทกัษะ 
   จ าเป็นท่ียงัขาด  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัมีความรู้และความเช่ียวชาญจากหลายสาขาอาชีพ  รวมถึงคุณสมบติัท่ี 
   เหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีวา่งลง  และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสร้างของกรรมการ 
   ตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ  ตลอดจนเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งไดพิ้จารณารายช่ือกรรมการ  
   ในท าเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ 
   อิสระในเร่ืองของประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  รวมถึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาหลกัเกณฑ ์ 
   ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ  โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส  สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   พิจารณาและกลัน่กรอง
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล   เห็นวา่  กรรมการทั้ง 4  ท่าน  มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   และขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้   ความสามารถ    
มีประสบการณ์   และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั    อีกทั้งท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัมาโดย
ตลอด    และท่านท่ีเป็นกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ    และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง    

 ส่วนท่านท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี   เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญั 
 ผูถื้อหุน้ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน  ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั   และบริหารงาน

ในปี 2560  ต่อไป  
ทั้งน้ี  นายอมร  อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งนานกวา่  9  ปี  ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด
คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้  ความสามารถ  รวมทั้งสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ   และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการ และยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี    คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตั้ง   
นายอมร  อศัวานนัท ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป  
(ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  โปรดพจิารณาจากเอกสารแนบ 2)      
ทั้งน้ี บริษทัฯ  ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั   ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
(รายละเอยีดเกีย่วกบันิยามกรรมการอสิระ  โปรดพจิารณาจากเอกสารแนบ 3)  

 การลงมติ : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
    ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หา้มมิใหบ้ริษทัฯ  จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้ 
     แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน โดยปกติวสิยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของ 
    บริษทั   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ 
    บริษทั  ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  และกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบั 
        ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ในขนาดใกลเ้คียง 
    กนั    เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะ ในวงเงินท่ีเท่ากบัปีท่ีแลว้ 
    ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชม้าตั้งแต่ปี 2545)  และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท า 
    หนา้ท่ีกรรมการชุดต่างๆ ดว้ย  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือ 
    ลูกจา้งของบริษทั    ดงัน้ี            (หน่วย :บาท)                                    

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

 

 
หลกัเกณฑ์การจ่าย 

 

ปี 2559 
(อายุปีกรรมการต้ังแต่ 
เม.ย. 58 – เม.ย. 59) 

ปี 2558 
(อายุปีกรรมการต้ังแต่ 
เม.ย. 57 – เม.ย. 58) 

เงินบ าเหน็จ    กรรมการทุกคน             7,450,000             7,150,000 
เบ้ียประชุม  
(รวมคณะกรรมการชุดยอ่ย) 

  กรรมการท่ีเขา้ประชุม             1,712,000             1,672,000 

ค่าต าแหน่ง   เฉพาะประธาน  
  กรรมการ 

            2,650,000             5,050,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ        - ไม่มี -       - ไม่มี - 
รวม           11,812,000           13,872,000 

 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2559  ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559   หนา้  81 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัใน 
 วงเงินท่ีเท่ากบัปีท่ีแลว้ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และ 
 การจดัสรรเงินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และใหมี้ผลใชต้่อไปทุกปี 
 จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง   และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 
 ค่าตอบแทนประจ าปี (เงินบ าเหน็จ) จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
 เบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม 

- ประธานกรรมการบริษทั  10,000 บาท/คร้ัง 
  - กรรมการบริษทั คนละ 8,000 บาท/คร้ัง 

 ค่าต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษทั 
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 
   การลงมติ :  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 

   7.  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชี 
     ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่ง 
      หนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบั 
      เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2559  ก าหนดใหน้ายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ และ/  
     หรือ นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์   และ/หรือ นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส และ/หรือนางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร  ผูส้อบ  
                        บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 และ/หรือ 2316  และ/หรือ  4439   และ/หรือ  7494   จากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี   
                        จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2559   ซ่ึงนายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900    เป็น 
   ผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั   ตั้งแต่ปี 2555 - 2559  ครบ 5  รอบปีบญัชี   ตามหลกัเกณฑก์ารหมุนเวยีนผูส้อบ 

 บญัชีของ กลต.  ในปี 2560 บริษทัฯ ตอ้งเปล่ียนผูส้อบบญัชีใหม่  โดยสามารถใชผู้ส้อบบญัชีรายอ่ืนในส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิม  และเม่ือมีการหมุนเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชีรายใหม่  บริษทัฯ ตอ้งเวน้ช่วงอยา่งนอ้ย 2 รอบ 

 ปีบญัชี    จึงกลบัมาใชผู้ส้อบบญัชีรายเดิมได ้
ส าหรับปี  2560    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี   โดยพิจารณาจากประสบการณ์   มาตรฐาน
การตรวจสอบเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  ประสิทธิภาพในการท างาน  ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี   มีความเป็นอิสระ  
รวมทั้งปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั  มีคุณสมบติั  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
สภาวชิาชีพบญัชี   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

 เห็นควรเสนอแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี   
      1.   นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 

      (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  2.   นางสาวนิตยา      เชษฐโชติรส     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439 
           (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
           และ/หรือ  3.   นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7494 
            (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
จากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560   เป็นวาระท่ี 1  โดยใหผู้ส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบและและลงนามในงบการเงินของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี   ดงัน้ี                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 (หน่วย:บาท)                                                                                                                                                                                     
 ปี 2560 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2559 
(ปีที่แล้ว) 

% 
60/59 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 
    

         1,710,000 
    

         1,030,000        166.02 
ค่าสอบทานรายไตรมาส            390,000 

     (130,000*3) 
           720,000 
     (240,000*3) 

         54.17 

รวม        2,1000,000          1,750,000        120.00 
ค่าบริการอ่ืน ๆ  
- ใหค้  าปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน 

 
-ไม่มี- 

 
  3,800,000 

 
      -ไม่มี- 

     
 



 
 
 

                         ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชี  ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 
 

 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี 2560   
บริษัทย่อย 

 
ช่ือผู้สอบบัญชี / 

ส านักงานสอบบัญชี 
ปี 2560 
 (บาท) 

ปี 2559 
(บาท) 

1. Amis Du Monde SARL 
     

JYM Consultant   45,763 
(1,200 Euro) 

  47,759 
(1,200 Euro) 

2. บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี 
     

นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ 
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 

250,000 250,000 

3. บจ. ไหมทอง 
     

นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ 
ส านกังานธรรมการยก์ารบญัชี 

130,000 130,000 

รวม 425,763 427,759 

 
   โดยบริษทั Amis Du Monde SARL และบริษทั ไหมทอง จ ากดั ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีเดียวกบับริษทั   เน่ืองจาก 

   1. บริษทั Amis Du Monde SARL  อยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดกิจการจึงยงัตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีรายเดิม 
   2. บริษทั  ไหมทอง  จ ากดั  สามารถต่อรองค่าสอบบญัชีไดเ้ท่ากบัปีก่อน   และเป็นผูส้อบบญัชีรับ 
         อนุญาตท่ีมีมาตรฐานถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม 9 บริษทั  ซ่ึงบริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั  และบริษทัรักษาความปลอดภยั  
ไทยซีคอม  จ ากดั  ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั 
ถึงแมว้า่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางบริษทัไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั   แต่บริษทัฯ มีวธีิการดูแล และ
ติดตามใหแ้ต่ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ   เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญั 
                        ผูถื้อหุน้แต่งตั้งนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195  และ/หรือ นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส   
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439  และ/หรือ นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7494   
 จากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560   และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ 
 บญัชีปี 2560  ตามท่ีเสนอ   
    และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบค่าสอบบญัชีปี 2560  ของบริษทัยอ่ย 
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ 

 รายใหญ่   หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร   จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
  งบการเงินของบริษทั 

 การลงมติ :  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
   จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และใคร่ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ 

      ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุมตั้งแต่เวลา 11:00  ถึง 13:00 น.  ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย   

  หากท่านมข้ีอสงสัย   หรือค าถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชุม   โปรดส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมมาทีส่ านักงาน 
เลขานุการคณะกรรมการ  โทรสาร 0-2294-1155   และ E-Mail : iccset@icc.co.th   โดยระบุ   ช่ือ   ทีอ่ยู่ โทรศัพท์   และ E-Mail 

  (ถ้าม)ี  ของท่าน   เพือ่ตดิต่อกลบัได้   ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมค าถามส่งให้ประธานกรรมการบริหารพจิารณา  
 และบริษัทฯ จะพจิารณาตอบค าถามในทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้น    

  หากท่านไม่สามารถไปประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะ ตาม 
แนบ 8  หรือตามแบบพิมพท่ี์กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้าก Website ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)   
ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ   
  - ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ 
    ดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดทุ้กแบบ    แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  แบบหน่ึงแบบใด  
  - ผูถื้อหุน้นอกจากนั้นใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ  แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใด  

 และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัเขา้ประชุมแทน รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบั 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ  เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ โปรดพจิารณาจากเอกสารแนบ  6    
 ทั้งน้ีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  2   ท่าน  ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมทุกวาระ   (นายอมร  อศัวานนัท ์   และ 
 นางดวงพร  สุจริตานุวตั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนไดเ้สียในวาระ 5 เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัพน้ต าแหน่ง 
 ตามวาระ  และคณะกรรมการสรรหาเสนอใหแ้ต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี) 

  บริษทัฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัท าการก่อนวนัประชุม  (ส้ินสุด 
 วนัท่ี 21  เมษายน  2560)  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้  บริษทัฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ย 
 ระบบ Barcode   ดงันั้นเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  โปรดน าแบบฟอร์มลง 
 ทะเบียน (เอกสารแนบ 10)  ทีม่ ีBarcode ไปในวนัประชุมด้วย 

  เอกสารท่ีจดัส่งล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัท าการก่อนก าหนดวนัประชุม (ส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษายน 2560) โปรดจ่าหนา้ซองถึง    
                                  คุณดวงฤดี  มิลินทางกรู (ทะเบียนหุน้) 
      บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
      530   ซอยสาธุประดิษฐ ์58  แขวงบางโพงพาง  
      เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร  10120 

 
                                                                                    โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษทั  

 
 
 
                                   (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 

                                      ประธานกรรมการบริหาร 

mailto:iccset@icc.co.th

