
  

 ที่ ทบ.  008/2557 
 

        1  เมษายน  2557 
 

เรื่อง  หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี  พ.ศ. 2557 
เรียน  ท่านผู้ถือหุน้ 

 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556  เมื่อวันที ่22 เมษายน 2556  (วาระ 1)  

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษทั จ านวน 4 ท่าน (วาระ 5) 
 3. นิยาม  กรรมการอิสระ  
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบ

ปฏิบตัิในการประชุม 
  5. ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษทัฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
 7. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข 
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557  
 9. แผนที่สถานทีจ่ัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น  
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน าเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชมุ) 
 11. หนังสือรายงานประจ าปี 2556  ประกอบด้วยรายงานประจ าปขีองคณะกรรมการบริษทัและงบการเงิน 
   (วาระ 2, 3) 

 
 คณะกรรมการบริษทั  มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 49 ป ีพ.ศ. 2557  ในวันจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557  

เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องเจ้าพระยา 2 ช้ัน 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม   
กรุงเทพมหานคร   

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557  โดยจัดท าเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกูร 
 เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556  เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ 
 เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 

 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 48  ปี พ.ศ.  2556  เมื่อวันที ่ 22   เมษายน  2556 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  :  ได้บันทกึข้อเทจ็จริง ครบถ้วน  ถูกต้องตามที่ประชุม   และจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว 
 ภายใน  14  วันนับแต่วันประชุม  ซ่ึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 
 ที่กฎหมายก าหนด  พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทแล้ว (http://www.icc.co.th)  
 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพื่อรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

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


  

  
 2.  รับทราบรายงานประจ าปขีองคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในป ี2556   ซ่ึงได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน
  ประจ าป ี

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2556  ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ
รายงานประจ าปี 2556  โดยจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซ่ึง
ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง  ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  บริษัทฯ เผยแพร่ 

            รายงานประจ าป ี2556 ในเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.icc.co.th)   ตั้งแต่วันที่ 9  เมษายน 2557  เปน็ต้นไป  
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น   เพื่อรับทราบรายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี 2556 

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ 
 รายงานประจ าปี  2556   หน้า 132  ถึงหน้า 177  โดยจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงผู้สอบบัญชี 
 รับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น    เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ 
 ผู้สอบบัญชี   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร 
 4.1 เงินปันผลประจ าปี 2556  
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  :   ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น 
 ในปี 2556  บรษิัทฯ มีก าไรสุทธิ   721,905,085.39  บาท   เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2556  ในอัตรา 1.20  บาทต่อหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุน้ที่มีรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงินปันผล  วันที ่2 พฤษภาคม 2557  และวันรวบรวม 
รายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปดิสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  เป็นวันที ่6 พฤษภาคม         
2557   จ านวน 290,633,730 หุ้น  เป็นเงิน 348,760,476.-  บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัทีเ่สียภาษีเงินได้นิตบิุคคล
ในอัตราร้อยละ  30   ท าให ้ Payout ratio  มีอัตรา 0.48 เท่า   เท่ากับ 120%  ของราคา  Par  ต่อหุ้น โดยก าหนดจ่ายในวันที ่    
20  พฤษภาคม 2557  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2556  เท่ากับ 
 1.20 บาท  ต่อหุ้น  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี ้
            

  ปี 2556 ปี 2555 % 
รายการ 

 
หน่วยนับ จ่าย 20 พ.ค. 57 

(ปีที่เสนอ) 
จ่าย 21 พ.ค. 56 

(ปีที่แล้ว) 
56/55 

1.  ก าไรสุทธิ      บาท       721,905,085.39 1,050,435,037.76 68.72 
2.  จ านวนหุ้น        หุ้น            290,633,730            290,633,730 100.00 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น      บาท                 1.20                      1.25 96.00 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย     บาท       348,760,476.00       363,292,162.50          96.00 
5.  Payout ratio        เท่า                 0.48                       0.35 137.14 
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4.2 เงินส ารองตามกฎหมาย 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : ณ 31 ธันวาคม 2556  บริษทัฯ มีทนุจดทะเบียน 500,000,000.- บาท  มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระ 
 แล้วจ านวน 290,633,730.- บาท  และมีเงินส ารองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท  ซ่ึงเท่ากับ 10%  ของทนุจดทะเบียน 
 จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายเพิ่ม   เนื่องจากไดส้ ารองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคบัของบรษิัทแล้ว 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น  อนุมัติไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
 เพิ่ม  เนื่องจากได้ส ารองไว้ครบถว้น  ตามข้อบังคบัของบรษิัทแล้ว 
 4.3  เงินส ารองทั่วไป 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  :  เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีฐานเงนิส ารองทั่วไปทีแ่ข็งแกร่ง  ด ารงความมั่นคงแก่กิจการ  เพิ่ม   
 Shareowner’s  Wealth    เห็นสมควรจัดสรรเงินส ารองทั่วไปเท่ากับ 10 %  ของก าไรสุทธิประจ าป ี2556  เปน็เงนิ 
 72,190,508.54  บาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตัิจดัสรรเงินส ารองทั่วไปเท่ากับ 10%  
 ของก าไรสุทธิประจ าป ี2556  เปน็เงิน 72,190,508.54  บาท 

 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  :  ตามข้อบังคบัของบรษิัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง 

 เป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด   กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้      
 ปัจจุบันกรรมการบริษทัมีจ านวน 11 ท่าน    ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน  คือ   

1. นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา กรรมการผู้อ านวยการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นางดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการอิสระ 
3. นายวีระ เอื้ออารักษ ์ กรรมการ 
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน ์ กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ  (พิจารณาตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล)  เหน็ว่า  กรรมการทั้ง 4  ท่าน  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบรษิัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อก าหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ   มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั   
และท าคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด  เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน 
ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและบริหารงานในป ี2557  ต่อไป    
(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเปน็กรรมการ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)      
ทั้งนี้ บรษิัทฯ  ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท   ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ   
(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)  

 และตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพ
 อย่างเดียวกัน และเปน็การแข่งขนักับกิจการของบรษิัท  หรือเข้าเป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุน้ส่วนไม่
 จ ากัดความรับผดิในห้างหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน  หรือบริษทัอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพ
 อย่างเดียวกัน และเปน็การแข่งขนักับกิจการของบรษิัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชนผ์ู้อื่น  เว้นแต่จะได้
 แจ้งให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถึงการประกอบกิจการของ
 กรรมการรวมทุกท่านที่ได้รบัการแต่งตั้งทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันกับกจิการของ
 บริษทั 



   

 
 6.   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล :  ตามข้อบงัคับของบริษทั  ห้ามมิใหบ้รษิัทฯ  จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่ 
 จ่ายเปน็ค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เปน็กรรมการของบรษิัท    

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยกล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างองิจา 
กอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทที่ปฏบิัติงานมาด้วย
ความอุตสาหะในวงเงินทีเ่ท่ากับปีที่แล้วในจ านวน 
ไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซ่ึงเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545)  ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ
ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบรษิัท  การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รบัผดิชอบ และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ค่าตอบแทนกรรมการ
เปรียบเทียบดังนี ้                                                (หน่วย :บาท) 

 
  องค์ประกอบค่าตอบแทน 

 

 
     หลักเกณฑ์การจ่าย 

 

ปี 2556 
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ 
เม.ย. 55 – เม.ย. 56) 

ปี 2555 
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ 
เม.ย. 54 – เม.ย. 55) 

เงินบ าเหน็จ  กรรมการทุกคน  9,500,000  9,300,000 
เบี้ยประชุม  กรรมการที่เข้าประชุม  1,116,000  1,092,000 
ค่าต าแหน่ง เฉพาะประธานกรรมการ  5,250,000  5,320,000 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ  - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวม  15,866,000  15,712,000 
 

 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในป ี2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 หน้า  86 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น   อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทใน 
 วงเงินทีเ่ท่ากับปีที่แล้วในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และ 
 การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มผีลใช้ต่อไปทุกปี 
 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ในการท าหน้าที่กรรมการบริษทั 
 ค่าตอบแทนประจ าปี (เงนิบ าเหนจ็) จ่ายให้กรรมการบรษิัททุกคน 
 เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม 

- ประธานกรรมการบริษทั  10,000 บาท/ครั้ง 
  - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง 

 ค่าต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท 
2. ในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 
 เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม 

   -  ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
   - กรรมการ คนละ  8,000 บาท/ครัง้ 

3. ในการท าหน้าที่กรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการบริหารความเสี่ยง      
จ่ายเปน็เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม  คนละ 8,000 บาท/ครั้ง 



   

 
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญช ี

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  :  ตามข้อบังคบัของบรษิัท  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
 หน้าที่ใดๆ ของบรษิัท  ผู้สอบบัญชีนั้นใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับ 
 เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่48 ปี พ.ศ. 2556  ก าหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ   
 และ/หรือ นายนิรันดร์  ลีลาเมธวัฒน ์  และ/หรือ นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 
                        2316  และ/หรือ  4439   จากบรษิัท  เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัในป ี2556   
 ส าหรับปี  2557  คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรเลือก 
                                1.   นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ   ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่ 7900 
                                                             (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัตั้งแตป่ี 2555)  
  และ/หรือ  2.   นายนิรันดร์      ลีลาเมธวัฒน์        ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่ 2316 
                                                             (ยังไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท)   
  และ/หรือ  3.   นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส     ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่ 4439 
                                                              (ยังไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
 จากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด   เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษทัในปี 2557  อีกวาระหนึ่ง   และก าหนด 
                         จ านวนเงินค่าสอบบัญชี   ดังนี้                                                                                       (หน่วย:บาท)                                                                                                                                                                                     

 ปี 2557 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2556 
(ปีที่แล้ว) 

% 
57/56 

ค่าสอบบัญชีประจ าป ี   790,000               787,500 100.32 
ค่าสอบทานรายไตรมาส  510,000  

 (170,000*3) 
 472,500  
 (157,500*3)  

107.94 

ค่าบริการอื่น ๆ  - ไม่มี - - ไม่มี -  
รวม     1,300,000   1,260,000 103.17 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น  ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ                
งบการเงินของบริษทั  และบรษิัทฯ ไม่มีบริษทัย่อย แต่มีบรษิัทร่วม 6  บริษัท คือ  
 1.  บริษทั  ไหมทอง  จ ากัด                 2.   บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟช่ัน  จ ากัด 
 3.  บริษทั  เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์  จ ากัด                 4.   บริษัท  ร่วมอิสสระ  จ ากัด 
         5.    บริษทั  บุญ แคปปิตอลโฮลดิง้   จ ากัด  6. บริษทั  ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)  จ ากัด 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900  และ/หรือ นายนิรนัดร์  ลีลาเมธวัฒน์ 
   ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 2316  และ/หรือ นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439  จาก 
 บริษทั เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด   เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทในปี 2557   เนื่องจากเปน็ผู้มีความเช่ียวชาญ  
 มีมาตรฐานการตรวจสอบเปน็ที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเปน็อิสระ  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษทั 
   สภาวิชาชีพบัญชี ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 โดยใหผู้้สอบบัญชคีนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษทั และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ 
 บัญช ี ตามที่เสนอ 



   

 
 8. พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใครข่อความร่วมมือท่าน 
ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00  ถึง 14.00 น.  ตามข้อก าหนดของตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
หากท่านมีข้อสงสัย หรือค าถามทีเ่กี่ยวข้องกบัวาระการประชุม โปรดส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาท่ีส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ โทรสาร 0-2294-1155 และ E-Mail : iccset@icc.co.th  โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail (ถ้ามี) ของท่าน 
เพื่อติดต่อกลับได้ ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมค าถามส่งให้กรรมการผู้อ านวยการและประธานกรรมการบริหาร
พิจารณา    และบรษิัทฯ จะพิจารณาตอบค าถามในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    
หากท่านไม่สามารถไปประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหผู้้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ ตามแนบ 7  
หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ซ่ึงสามารถ Download ได้จาก  Website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)   
ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ   

 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
        จะใช้หนังสือมอบฉนัทะไดทุ้กแบบ    แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  แบบหนึง่แบบใด  

 - ผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นใชห้นังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ  แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด   
และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษทัฯ  เสนอช่ือให้เปน็ผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น โปรดพิจารณาจาก
เอกสารแนบ  6   ทั้งนี้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 3   ท่าน  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกวาระ 
(นางดวงพร  สุจริตานุวัต  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5  เนื่องจากเป็นกรรมการบรษิทัพ้น
ต าแหน่งตามวาระ  และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้) 
 บริษทัฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะมายงับรษิัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันประชุม 
(ส้ินสุดวันที่ 18  เมษายน  2557)  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า  บริษัทฯ จะด าเนินการ         
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode   ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม   
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10)  ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย 
 เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนก าหนดวันประชุม (ส้ินสุดวันที ่18  เมษายน 2557) โปรดจ่าหน้าซองถึง 
 
 คุณดวงฤด ี มิลินทางกูร (ทะเบียนหุ้น) 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 530   ซอยสาธุประดิษฐ ์58  แขวงบางโพงพาง  
 เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร  10120 

 
                   โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 

   
          
                                   (นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา) 

                กรรมการผู้อ านวยการและประธานกรรมการบริหาร 

mailto:daranee@icc.co.th

