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บมจ. ไอ. ซี. ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพือ่เข้า
รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 51  ปี พ.ศ. 2559 
 
1.   วตัถุประสงค์ 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัฯ 
จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเขา้
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ.  2559  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี   
 
2.   คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
 2.1 เป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5.00 
  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  (ปัจจุบนั คือไม่นอ้ยกวา่  14,531,687 หุน้) 
 2.2 ผูถื้อหุน้ตามขอ้  2.1  ตอ้งถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  12  เดือนนบัจากวนัท่ีถือหุน้ 
  จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการ 
  พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 
3.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 
 3.1  หลกัฐานการถือหุ้น   
   หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker)  หรือจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
  (ประเทศไทย) จ ากดั หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 3.2  เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
  3.2.1 กรณบุีคคลธรรมดา  
  ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี ท่ียงัไม่ 
  หมดอาย ุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 
 - ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือ 
  เดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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 3.2.2 กรณนิีติบุคคล 
 - ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ อายุ 
  ไม่เกิน 1 เดือน  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล  
  (ตอ้งมีผล ณ วนัลงคะแนน)  พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั  (ถา้มี)  
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ 
  เดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่ 
  หมดอายขุองผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  3.2.3 กรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ  (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)  ซ่ึงแต่งตั้งให้ 
  คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
  เอกสารของผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 
 - หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 
  เป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 - ส าเนาหนงัสือเดินทาง  หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือ 
  เดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  เอกสารของคสัโตเดียน (Custodian) 
 - หนงัสือยนืยนัวา่คสัโตเดียน (Custodian) ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้เป็นผูเ้สนอ 
  เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 
  กรรมการบริษทั ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ 
  เดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่ 
  หมดอายขุองผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

4.   การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
       ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติั และเอกสารหรือหลกัฐานครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้  2  และ  3  
สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
 4.1  ขั้นตอนการเสนอ 
   4.1.1   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก  website  ของบริษทั  http://www.icc.co.th  และกรอกแบบฟอร์ม 
     เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ.  2559    (แบบ ก.)  ให ้
     ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือ        
   4.1.2   หากเป็นการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมโดยผูถื้อหุน้มากกวา่หน่ึงราย ใหผู้ถื้อหุน้ 
     แต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก.  รายละ 1  ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือช่ือ  
     และรวมเป็นชุดเดียวกนั  รวมทั้งใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูติ้ดต่อประสานงาน 
     กบับริษทั  จ  านวน 1 ท่าน 
   4.1.3   ส่งแบบฟอร์มเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  51  ปี พ.ศ.  2559  
     (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ตามขอ้  3  ใหบ้ริษทั  1  ชุด  
     ต่อ 1 วาระ 
 

http://www.icc.co.th/
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 4.2  การพจิารณาเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   4.2.1   เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองความสมบูรณ์ของเอกสาร และจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้
     ทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข  หากขอ้มูลและเอกสารไม่ครบถว้น   
   4.2.2   เลขานุการบริษทั จะน าขอ้เสนอท่ีสมบูรณ์  ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสม
     ของวาระประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 
   4.2.3   เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
     ประจ าปี  2559  ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
   4.2.4   เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบในการประชุม 
     สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2559  พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ 
 4.3  เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระประชุม 
   4.3.1   เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น  
     ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 
   4.3.2   เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดง 
     ถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
   4.3.3   เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
   4.3.4   เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และ 
     เร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียง 
     ทั้งหมดของบริษทั  เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยั 
     ส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 
   4.3.5   เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน 
     ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
     และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
   4.3.6   เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ 
   4.3.7   กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
  
5.   การเสนอบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติั และเอกสารหรือหลกัฐานครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้  2  และ  3  
สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
 5.1  คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอสิระ 
   5.1.1   มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
   5.1.2   มีความรู้  ความสามารถ  ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น 
     ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั  
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   5.1.3   มีภาวะผูน้ า  วสิัยทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ   เพื่อประโยชน์สูงสุด 
     ของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ 
     ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
 5.2  ขั้นตอนการเสนอ 
   5.2.1   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก  website  ของบริษทั  http://www.icc.co.th  และกรอกแบบฟอร์ม 
    เสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  (แบบ ข.)  ใหค้รบถว้น พร้อม 
    ลงลายมือช่ือ       
   5.2.2   การเสนอบุคคลโดยผูถื้อหุ้นมากกวา่หน่ึงราย  ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน  
     แบบ ข.  รายละ 1 ใบ ต่อ 1 รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือ และรวมเป็นชุดเดียวกนั รวมทั้งใหร้ะบุ 
     ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูติ้ดต่อประสานงานกบับริษทั  จ  านวน 1 คน 
   5.2.3   กรอกแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
     (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติั (ตามขอ้ 10 ใน แบบ ค.)  
     ไดแ้ก่ ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนั  
     หรือล่าสุด  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคน
     ต่างดา้ว ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือช่ือยนิยอมของบุคคล
     ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   
   5.2.4   ส่งแบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  (แบบ ข.)  และ 
     แบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ (แบบ  ค.)  พร้อมเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น 
     ผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3  ใหบ้ริษทั 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือ 
 5.3  การพจิารณาเสนอบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
   5.3.1   เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองความสมบูรณ์ของเอกสาร และจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้ 
     ทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข  หากขอ้มูลและเอกสารไม่ครบถว้น  
   5.3.2   เลขานุการบริษทัจะน าขอ้เสนอท่ีสมบูรณ์  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบติัของ
     บุคคลดงักล่าว และใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อพิจารณาวา่ควรเสนอรายช่ือ
     บุคคลดงักล่าวเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือไม่   
   5.3.3   บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการ 
     บรรจุช่ือในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2559  ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม
     พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
   5.3.4   บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทั   บริษทัฯ  
     จะแจง้ใหท้ราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2559   
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6.   ระยะเวลาการเสนอเร่ือง 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม  2558  โดยส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทางไปรษณียล์งทะเบียนมาตามท่ีอยูข่า้งทา้ยน้ี    ทั้งน้ี  บริษทัฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซอง
เป็นส าคญั 
     คุณดวงฤดี  มิลินทางกรู 
     เลขานุการบริษทั   
     บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี  530  ซอยสาธุประดิษฐ ์ 58   แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา   
     กรุงเทพมหานคร 10120 
 

7.   ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ :- 
   คุณดวงฤดี  มิลินทางกรู   
   เลขานุการบริษทั   
   โทร. 02-295-0688     E-Mail  :  duangm@icc.co.th  
            หรือ คุณธญัลกัษณ์  วรรธนะกุลโรจน์ 
   แผนกส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายสังกดัคณะกรรมการ     
   โทร. 02-295-0688     E-Mail  :  iccset@icc.co.th 
 

____________________________ O ________________________________ 
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