รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ของ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 28 เมษายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ หองเฟองฟา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
รวม 32 คน คิดเปนรอยละ 5.70 ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 44,147,650 หุน คิดเปนรอย
ละ 68.19 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
โดยมีนายวิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 33
ซึ่งกําหนดให ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม โดยนางสาว
ณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการคณะกรรมการ เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการแนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นายวิชัย พูลวรลักษณ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
รองประธานกรรมการ
3. นายจํารัส สวางสมุทร
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
5. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผูสอบบัญชี รับอนุญาตจากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
9. นางสาวสุพรรษา กันหาลี
หัวหนาสายตรวจสอบจากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
กอนเริ่มประชุม เลขานุการคณะกรรมการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต ละวาระการประชุ มซึ่ ง กํ าหนดตามข อพึ งปฏิ บั ติ สํ าหรั บการจั ดประชุ มผู ถื อ หุ นของบริ ษั ทจดทะเบี ยนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน 2 กรณี คือ กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะ ใหมาประชุมแทน
โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
-

กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานฯ จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ โดยจะสอบถามที่
ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง หรือไม หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยก
มือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นดวย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-

กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยใชแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือ
หุน ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯไดนําคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการลงมติตามวาระไวแลว

เพื่อใหการประชุมครั้งนี้เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง
และสามารถตรวจสอบได จึงขอแตงตั้ง
- คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หัวหนาสายตรวจสอบ
- คุณสุพรรษา กัณหาลี
บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
- และตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึ่ง คุณพรหมพิไร เอี่ยมภู ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอตัวเปนตัวแทนผูถือหุน
เพื่อรวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคุณพรหมพิไร เอี่ยมภู รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียง
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง เปนจํานวนเทาใด ใหผูเขาประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแลวเสร็จ
ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนและกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทอินเตอร
เนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
ประธานฯ แถลงต อ ที่ป ระชุมว า คณะกรรมการบริษัท ฯ มี ความเห็น วา บริษัท ฯ ไดจั ดทํา รายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 จํานวนทั้งสิ้น 16 หนา อยางถูกตอง
และครบถวนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ
ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
วาระที่ 1

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมถูกตองและครบถวน จึงมีมติเปน เอกฉันทรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
42,960,150
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
-
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เสียง
เสียง
เสียง

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประธานแถลงต อที่ ประชุ มว า บริ ษั ทฯ ได จั ดทํ า รายงานของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ เกี่ ยวกั บผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเห็นวา ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตอง
ครบถวน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประธานฯรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
วาระที่ 2

กลุมบริษัทฯ

มีรายไดรวม 1,076.19 ลานบาท
ลดลงจาก 1,345.98 ลานบาท ในป 2549 หรือ คิดเปน 20.04 %
มีคาใชจายรวม 1,076.10 ลานบาท
ลดลงจาก 1,272.45 ลานบาท ในป 2549 หรือ คิดเปน 15.43 %
ขาดทุนสุทธิ 20.06 ลานบาท
ลดลงจากกําไรสุทธิ 42.44 ลานบาท ในป 2549 หรือ คิดเปน 147.27 %

สําหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงาน ดังนี้
ในชวงปพ.ศ. 2550 ที่ผานมานับเปนปที่ประเทศไทยอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สงผลใหภาพรวม
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว และทําใหธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยชะลอตัวไปดวย บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ IRCP ก็ไดรับผลกระทบนี้เชนกัน โดยเฉพาะลูกคาหลัก คือ ภาค
ราชการที่บริษัทเชี่ยวชาญไดเลื่อนการจัดหาโครงการตาง ๆ ออกไป
อยางไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมเรียบรอยแลว ภาครัฐไดมีการเรงรัด การใช
จายงบประมาณเพื่อกระตุนภาคเศรษฐกิจของประเทศ จะทําใหบริษัท IRCP ไดรับผลดีจากการนี้ดวย
สถานการณบริษัท
ปที่ผานมานับเปนปแรกที่บริษัทฯ มีผลดําเนินการขาดทุน โดยผลขาดทุนมีสาเหตุหลัก มาจากการที่บริษัทฯ
ถูกตั้งคาสํารองคาปรับจากโครงการของภาคราชการ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขและปองกันเหตุการณที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตไว โดยมีมาตรการลดความเสี่ยงจาก การดําเนินงานโครงการหลายประการ อาทิเชน การประเมิน
ความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) อยางเขมงวด กอนเขารวมประมูลโครงการ และการควบคุมโครงการ
(Project Management) อยางใกลชิด จึงเชื่อไดวาตั้งแตปพ.ศ. 2551 เปนตนไปจะสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นจากปที่
ผานมาได
การเปลี่ยนระบบการรับรูรายไดทางบัญชี
ที่ผานมาบริษัทฯ ไดใชวิธีการรับรูรายไดทางบัญชีเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้น (Project Completion) ทําใหไม
สอดคล อ งกั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป เนื่ อ งจากโครงการที่ บ ริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การจะเป น โครงการขนาดใหญ ม ากขึ้ น ซึ่ ง มี
ระยะเวลาที่นาน จึงทําใหการรับรูรายไดไมสอดคลองกับคาใชจายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงไดตัดสินใจเปลี่ยน
ระบบการรับรูรายไดเปนแบบตามความสําเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่งเปนไปตามคําสั่งของ
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.155/2549 โดยอางถึงคําสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528 ซึ่งจะทําใหผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สม่ําเสมอ และแสดงถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงไดชัดเจนมากขึ้น
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แนวทางบริษัทในป 2551
• สรางรายไดตอเนื่องที่ไมขึ้นกับการประมูล
ปที่ผานมาสัดสวนโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ระหวางงานโครงการ (Project Based Revenue) และ ไมใช
โครงการ (Non-project Based Revenue) เปน 70 : 30 โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการเพิ่มสัดสวนรายไดมิใช
โครงการใหมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายได โดยมีโครงการสํา คัญ ดังนี้ โครงการใหบริการ
Outsourcing ระยะยาว โครงการเพิ่มรายไดจากงานบํารุงรักษา (Maintenance) โครงการเพิ่มรายไดจากการขายสินคา
ผานชองทางจัดจําหนาย (Distribution)
• การกระจายฐานลูกคาและสินคา
ในอดีตที่ผานมารายไดหลักของบริษัทฯ มาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเปนหลัก แตเนื่องจาก ความไม
แนนอนทางการเมือง บริษัทฯ จึงไดเรงในการขยายฐานลูกคาไปยังภาคเอกชนขนาดใหญ (Enterprise Customer) มาก
ขึ้น อาทิเชน บริษัทโทรคมนาคม สถาบันการเงิน โรงพยาบาล ซึ่งยังเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง
• การพัฒนามาตรฐานสูสากล
บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกจากเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเขา
รวมโครงการพัฒนามาตรฐานซอฟตแวร CMMI ซึ่งเปนมาตรฐานสากลสําหรับบริษัทพัฒนาดานซอฟตแวร และจะทํา
ใหบริษทั ฯ ไดรับความยอมรับมากขึ้นในระดับสากล และสงผลดีในการดําเนินการระยะยาว
• การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและกาวไปขางหนาอยางมั่นคง
ทางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน มีความเชื่อมั่นวาดวยความสามารถขององคกรและพนักงาน
พรอมกับการดําเนินงานอยางรัดกุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จะทําใหบริษัทฯ สามารถกาวไปขางหนาอยาง
มั่นคง และสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุนตลอดไป
สวนรายละเอียดอื่นๆ เปนไปตามรายงานประจําป 2550 ที่ไดจัดสงมาดวย โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถาม
รายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามดังนี้
คุณพรหมพิไร เอี่ยมภู ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดมีขอสงสัยสอบถามตอคณะกรรมการดังนี้
1.จากการขาดทุนของบริษัท อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกตั้งสํารองคาปรับนั้น อยากทราบวามีโครงการ
ใดบางที่ถูกปรับ และถูกปรับเปนจํานวนเทาไร
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงและตอบขอซักถามดังนี้
ในปที่ผานมาบริษัทฯไดมีการตั้งสํารองคาปรับในหลายโครงการเพื่อความโปรงใส ทั้งนี้มีโครงการหลักที่ถูกตั้ง
สํารองคาปรับ ไดแก โครงการระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน โครงการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และยังมี
โครงการขนาดเล็กอีกหลายโครงการ ซึ่งมูลคาที่มีการตั้งสํารองคาปรับไวตามที่คุณกิตติ ไดแจงใหที่ประชุมทราบคือ
ประมาณ 22 ลานบาท แตทั้งนี้บริษัทฯยังสามารถอุทรณเพื่อขอใหทบทวนการพิจารณาคาปรับ และหากการอุทรณเปน
ผล บริษัทฯ ก็จะสามารถรับรูกลับมาเปนรายได
2. จากแนวทางของบริษัทฯในปนี้ที่มีการปรับโครงสรางรายไดใหมีโครงการภาครัฐนอยลงและรับภาคเอกชน
มากขึ้นนั้น อยากทราบวาบริษัทฯมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบริษัทภาคเอกชนอยางไร
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงและตอบขอซักถามดังนี้
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โครงการโดยสวนใหญของบริษัทฯจะเปนขนาดกลางถึงขนาดใหญซึ่งมีกลุมลูกคาหลัก 4 กลุมที่บริษัทฯให
ความสนใจคือ กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโทรคมนาคม กลุมลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน กลุมลูกคาที่เปนกลุมพลังงาน และ
กลุมลูกคาที่เปนสาธารณสุข
3. สําหรับการดําเนินงานในปนี้บริษัทฯ มีความกังวลใจในเรื่องใดเปนพิเศษหรือไม
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงและตอบขอซักถามดังนี้
ในปที่ผานมา งานที่เปนโครงการนั้นมีตัวแปรที่สําคัญคือการเลื่อนกําหนด อันมีสาเหตุมาจากภาครัฐฯมีการ
ชะลอตัว เพราะความไมแนนอนทางการเมือง แตคาดวาสถานการณในปนี้จะดีขึ้น เนื่องจากหลังจากการเลือกตั้ง
การเมืองมีความนิ่งมากขึ้น จึงนาจะสงผลดีกับบริษัทฯ
ภายหลังจากการตอบขอซักถาม ประธานฯไดแจงเพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการฯ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
42,960,150
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิส เซส จํา กัด แลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณา
อนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยงบดุล
และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกลาวซึ่งปรากฏในหมวด “รายงานของผูสอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงาน
ประจําป 2550 ของคณะกรรมการนั้น แสดงใหเห็นวาในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทยอย
มีสินทรัพยรวม
1,046.18 ลานบาท
มีหนี้สินรวม
792.79 ลานบาท
มีสวนของผูถือหุนรวม
253.38 ลานบาท
มีรายไดรวม
1,076.19 ลานบาท
ขาดทุนสุทธิ
20.06 ลานบาท

วาระที่ 3

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยประธานไดให
ผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
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ทั้งนี้ในวาระนี้ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 2 ทาน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 31 ทาน
คิดเปนหุนที่ถือรวมกันได 44,140,150 หุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
44,140,150
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุม วา ตามนโยบายการจา ยเงิน ปน ผลของบริษัท ฯ กํา หนดใหจา ยเงิน
ปน ผลไมนอ ยกวา รอ ยละ 50 ของกํา ไรสุท ธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯมีผลประกอบการ
ขาดทุน สุท ธิ 20,060,094.79 บาท คณะกรรมการบริษัท ฯ จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก ารงด
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550

วาระที่ 4

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการงดจา ยเงิน ปน ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิน งาน
ประจําป 2550 โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจา ยเงิน ปน ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิน งาน
ประจําป 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
44,140,150
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 16 ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายธนเดช มหโภไคย
2. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
และ 3. นายจํารัส สวางสมุทร
วาระที่ 5
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คณะกรรมการบริษัท ฯ ไดพิจ ารณาแลว เห็น วา ทั้ง 3 ทา นเปน บุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณที่โดดเดน มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฎผลงานที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ยัง เปน ผูที่มีความยึด มั่น ตอ องคก ร ซื่อ สัต ยสุจริต และอุทิศ ตัว ในการปฎิบัติห นา ที่เ พื่อ ประโยชนสูง สุด
ใหแ กบ ริษัท ฯตลอดมา ทั้ง 3 ทา นไมเ คยถูก ลงโทษ ไลอ อก หรือ ปลดออกฐานทุจ ริต ตอ หนา ที่ห รือ ไมเ คยรับ โทษ
จํา คุก ในความผิด เกี่ยวกับ ทรัพ ยที่ไ ดกระทํา โดยทุจริต และไมไ ดป ระกอบกิจ การหรือ เขา เปน หุน สว นหรือ ผูถือ หุน
ในนิต ิบ ุค คลอื่น ที ่ม ีส ภาพอยา งเดีย วกัน และเปน การแขง ขัน กับ กิจ การบริษ ัท ฯ และ ไมมีค วามสัม พัน ธท าง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร โดยมีรายละเอียดและประวัติของผูถูกเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน หนาที่ 22, 23 และ 24
คณะกรรมการบริษัท ฯ จึง เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมพิจารณาเลือ กตั้งกรรมการที่ตอ งออกตาม
วาระ ทั้ง 3 ทาน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเปนรายบุคคล และประธานฯ
ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
ทั้งนี้ในวาระนี้ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ทาน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 32 ทาน
คิดเปนหุนที่ถือรวมกันได 44,147,650 หุน
1. นายธนเดช มหโภไคย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
นายธนเดช มหโภไคย ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
44,147,650
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
2. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
44,147,650
เสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
3. นายจํารัส สวางสมุทร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
นายจํารัส สวางสมุทร ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
44,147,650
เสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
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พิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จประจําป 2550 แกกรรมการบริษัทฯ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิใหบริษัทจายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทมิได
กําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแต
ที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
สําหรับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของการสรรหากรรมการ การกําหนดคาตอบแทน การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใชคณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเปนผูทําหนาที่พิจารณาในเรื่องดังกลาว
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2550 นี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาจากผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละ
ทานแลว จึงเห็นสมควรกําหนดการจายเงินบําเหน็จประจําป 2550 เปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินบําเหน็จประจําป 2549
คือ ทานละ 50,000 บาท รวมเปนเงินบําเหน็จประจําป 2550 แกกรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท
ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง ถือหุน นับรวมกันได 20,107,475 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสีย
พิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและ
คาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน
ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จสําหรับป 2550 แกกรรมการบริษัทฯ
ตามเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินบําเหน็จประจําป 2550 แกกรรมการบริษัทฯ เปน
จํา นวนครึ่ง หนึ่ง ของเงิน บํา เหน็ จ ประจํา ป 2549 คือ ท านละ 50,000 บาท รวมเปน เงิน บํา เหน็จ ประจํา ป 2550 แก
กรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
24,040,175
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน
20,107,475
เสียง
พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจําป 2551
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิใหบริษัทจายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัท
มิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแต
ที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
สําหรับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของการสรรหากรรมการ การกําหนดคาตอบแทน การบริหารความ
เสี่ยง บริษัทฯ ใชคณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเปนผูทําหนาที่พิจารณาในเรื่องดังกลาว
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผานมาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2550 เมื่อวันศุกร ที่ 27 เมษายน 2550 ไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
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เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
คาตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ครั้งละ
ครั้งละ
ไตรมาสละ

30,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งการกํ า หนดค า ตอบแทนแก ก รรมการบริ ษั ท ฯ ประจํ า ป 2551 นี้
คณะกรรมการบริษั ทฯ ไดพิจารณาแล วเห็นวา คณะกรรมการแตละทานมี ภาระหนาที่ และความรับผิ ดชอบที่มากขึ้ น
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 โดยใหคงเงินคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการเทากับป 2547 – 2550 ที่ผานมา โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสวนของคาตอบแทนประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบเปน จํานวนเดือนละ 10,000 บาท (สําหรับคาเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กําหนดใหจายคาเบี้ย
ประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเดียวเทานั้น)
ผูถือหุ นที่เปนกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่ง ถือหุน นับรวมกันได 20,107,475 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสีย
พิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและ
คาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน
โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2551 ตามอัตรา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งละ
30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ครั้งละ
20,000 บาท
คาตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
10,000 บาท
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
24,040,175
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน
20,107,475
เสียง
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2551
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (5) กําหนดวากิจการอันที่
ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป พึ ง กระทํ า มี ดั ง นี้ คื อ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทน และตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได
และขอบังคับของบริษัทกําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ
ของบริษัท ทั้งนี้ผูสอบบัญชีประจําป 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติแตงตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3277 นายอําพล จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2550
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บุ ค คลดั ง กล า วมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล
ทะเบียนเลขที่ 3277 ไดหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาแลว 2 ป โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยาง
ดีตลอดมา
สําหรับป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
(1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277
ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2549 – 2550 รวม 2 ป
(2) นายอําพล จํานงวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูสอบบัญชี
รับ อนุญ าตของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และ และกําหนดจํานวนเงิน คา สอบบั ญชีป ระจํา ป 2551 ภายในวงเงินไมเกิ น
885,000 บาท ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีในป 2550 จํานวน 65,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้บริษัทไมไดใชบริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด
และบริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชีประจําป 2551 รวม 3 แหง เปนจํานวนเงิน
450,000 บาท โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทน
ประจําป 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
47,147,650
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน
เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ โดยมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้
คุ ณ พรหมพิ ไ ร เอี่ ย มภู ตั ว แทนจากสมาคมส ง เสริ ม ผู ล งทุ น ไทย ได มี ข อ สงสั ย สอบถามต อ

คณะกรรมการดังนี้
1. สําหรับการดําเนินงานในปนี้ โครงการใดบางที่บริษัทมีความคาดหวัง
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงและตอบขอซักถามดังนี้
ขออนุญาตชี้แจงเปนกลุมลูกคาแทนการชี้แจงเปนโครงการ โดยสําหรับกลุมลูกคาในป 2551 นี้ ทาง
บริษัทฯยังคงใหความสนใจกับทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยอาจแบงกลุมไดเปน 3 กลุมหลัก ไดแก
กลุมที่ 1 ภาคโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทฯ มีลูกคาที่อยูในกลุมนี้ ไดแก บริษัท กสท.โทรคมนาคม บริษัท
ไปรษณียไทย เปนตน ซึ่งในปนี้ก็ยังคงมีการดําเนินงานสืบเนื่องตอไป
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กลุมที่ 2 ภาคราชการ โครงการสวนใหญในกลุมนี้เปนโครงการขยายที่ยังไมสามารถระบุมูลคา
โครงการไดเพราะยังอยูในชวงการพิจารณาของบประมาณ ซึ่งลูกคาของบริษัทฯ ที่อยูในกลุมนี้ไดแก กรมที่ดิน เปนตน
กลุมที่ 3 ภาคเอกชน มุงเนนสถาบันการเงิน ซึ่งเปนกลุมที่ไมใชงานโครงการ โดยบริษัทฯไดมีการเพิ่ม
ประเภทสินคามากขึ้น เนนงานที่มีการขายผานระบบ เปนชองทางที่เรียกวา Distributor และงานที่เปนการบํารุงรักษา
หรือ Maintainance ซึ่งเปนงานตอเนื่อง
สําหรับในป 2551 บริษัทฯ จะมีการกระจาย Portfolio ใหมีความสมดุลมากขึ้น และลดความเสี่ยง
ของงานประเภทโครงการใหมากที่สุด
ภายหลังจากการตอบขอซักถาม คุณพรหมพิไร เอี่ยมภู ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่แสดงความรับผิดชอบดวยการเสียสละลดอัตราเงินบําเหน็จประจําป 2550
ไมมีผูถือหุนทานใด ตองการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อใหที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทาน และแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2551 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมนี้ โดยจะเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ คือ
www.ircp.co.th และขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม

ปดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

นายวิชัย พูลวรลักษณ
ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผูบันทึกการประชุม
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