รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ของ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร ที่ 27 เมษายน 2552 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ หองเฟองฟา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
รวม 28 คน คิดเปนรอยละ 5.06 ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 41,995,150 หุน คิดเปนรอย
ละ 64.86 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
โดยมีนายวิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 33
ซึ่งกําหนดให ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการบริษัท ใหรองประธานกรรมการบริษัทเปนประธาน ถา
ไมมีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริษทั แนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมดังนี้
1. นายวิชัย พูลวรลักษณ
ประธานกรรมการ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
รองประธานกรรมการ
3. นายจํารัส สวางสมุทร
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
5. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ผูสอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
8. นางสาวทัศนีย ควรแถลง
9. นางสาวสุพรรษา กัณหาลี
หัวหนาสายตรวจสอบ จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
กอนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การประชุม ซึ่งกําหนดตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปน 2 กรณี คือ กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะ ใหมาประชุมแทน โดยหนังสือ
มอบฉันทะที่บริษทั ฯ ไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
-

กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ 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
- คุณชลรัก สายวัฒน
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หัวหนาสายตรวจสอบ
- คุณสุพรรษา กัณหาลี
บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
- และตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึ่ง คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอตัวเปนตัวแทนผูถือ
หุนเพื่อรวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียง
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง เปนจํานวนเทาใด ใหผูเขาประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแลวเสร็จ
ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนและกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงาน การ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 จํานวนทั้งสิ้น 11 หนา อยางถูกตองและ
ครบถวนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไม
มีผูถือหุนซักถาม
วาระที่ 1

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมถูกตองและครบถวน จึงมีมติเปน เอกฉันทรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ตามที่ประธานเสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,972,150
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-
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เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเห็นวา ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองครบถวน
ตามข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ประธานรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
กลุมบริษัทฯ

มีรายไดรวม 594.87 ลานบาท
ลดลงจาก 1,076.19 ลานบาท ในป 2550 เปนจํานวน 481.32 ลานบาท
ซึ่งคิดเปน 44.72 %
มีคาใชจายรวม 678.22 ลานบาท
ลดลงจาก 1,096.24 ลานบาท ในป 2550 เปนจํานวน 418.02 ลานบาท
ซึ่งคิดเปน 38.13 %
ขาดทุนสุทธิ 83.35 ลานบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 20.05 ลานบาท ในป 2550 เปนจํานวน 63.30 ลานบาท
ซึ่งคิดเปน 315.75 %

สําหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงาน ดังนี้
ในปพ.ศ. 2551 นับเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) หรือ IRCP จากการที่คณะผูบริหารไดปรับปรุงแนวทางการทําธุรกิจใหม โดยใหความสําคัญกับการ
บริ ห ารความเสี่ ย งในการทํ า โครงการต า ง ๆ ให เ กิด นอ ยที่ สุ ด ดว ยการจั ดตั้ ง คณะทํ า งานบริห ารความเสี่ ยง (Risk
Management Team) ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการตาง ๆ ที่จะเขารวมประมูล
ถึงแมการพิจารณาความเสี่ยงจะทําใหยอดขายโดยรวมลดลงกวาปที่ผานมา แตมีอัตราการสงมอบงานไดตามกําหนด
สัญญาสูงถึง 88% ทําใหบริษัทสามารถลดคาใชจายจากโครงการลาชาไดเปนอยางมาก บริษัทเชื่อวาภายใตการ
ดําเนินงานที่ระมัดระวังขึ้นจะทําใหผลการดําเนินงานระยะยาวสามารถทํากําไรไดมากขึ้นและหลีกเลี่ยงจากการถูกปรับ
โครงการลาชาไดมาก
การบันทึกบัญชีแบบระมัดระวัง
นอกจากนั้ น บริษั ท ฯไดทํา การบัน ทึก การรั บ รู ร ายไดต ามเปอรเซ็ น ต ค วามสํ า เร็ จ ของงานและใน
ขณะเดียวกันก็จะตั้งสํารองคาปรับเนื่องจากการสงงานลาชาไวตามความเหมาะสม และการตั้งสํารองดอยคาการลงทุน
หากการลงทุนใดมีแนวโนมที่จะขาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสสําหรับนักลงทุน แตอยางไรก็ตามบริษัทเชื่อวา
หลายโครงการที่มีการตั้งสํารองความเสียหายนั้น เมื่อสิ้นสุดโครงการแลวถาหากไมเกิดความเสียหายดังกลาว ก็จะมี
การคืนการตั้งสํารองกลับเปนรายการพิเศษ สําหรับรายการที่ตั้งสํารองนั้นสวนใหญจะเปนงานโครงการที่เกิดขึ้นกอนป
พ.ศ. 2551 ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหระมัดระวังมากขึ้น การตั้งสํารองสําหรับโครงการใหม ๆ มีนอยลง
อยางมาก
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แนวทางธุรกิจในปพ.ศ. 2552
ดวยประสบการณและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจรวมถึ ง ปจจัยตา ง ๆ ที่ มีตอ อุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทไดปรับปรุงแนวทางการทําธุรกิจที่มีโอกาสสูงและแนวโนมที่ดีดังนี้
• รุกเขาสูตลาดโทรคมนาคม
จากการที่ประเทศไทยมีความตองการดานสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้นนั้น จึงทําใหมีการขยายการ
ใหบริการโทรคมนาคมทั้งระบบอินเทอรเน็ต บรอดแบนด และรองรับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ทางบริษัทไดเล็งเห็นถึง
โอกาสทางการตลาดที่มีมากขึ้นประกอบกับการที่บริษัทมีฐานลูกคาดานธุรกิจสื่อสารอยูแลว จึงไดรับความไววางใจจาก
บริษัท โนเกีย ซีเมนส เน็ตเวิรคส จํากัด (NSN) ซึ่งเปนผูนําดานระบบโทรคมนาคมของโลก ใหบริษัทเปนผูทําการตลาด
ในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดแก บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค กรมการสื่อสารทหาร ซึ่งนับเปนโอกาสอันดีในการใหบริการดานระบบงานตาง ๆ อาทิเชน ระบบ
ชุมสายยุคใหม (New Generation Network) ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกที่รองรับการใหบริการเสียง
(Voice) มาเปนการใหบริการทั้งเสียงและสื่อสารขอมูลพรอมกันในระบบเดียวกัน ระบบสื่อสาร (Transmission
System) เปนตน ซึ่งการที่บริษัทไดเขาสูตลาดโทรคมนาคมนี้จะทําใหเกิดรายไดใหม ๆ ในระยะยาว
• ธุรกิจจัดจําหนายสินคา (IT Distribution)
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด (ITDC) ซึ่งเปนบริษัทยอยในเครือไดดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคา
ประเภทอุปกรณเครือขายและรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Network & Security Products) ผานตัวแทนจําหนาย
(Reseller) กวา 100 แหงทั่วประเทศ ที่ผานมาไดประสบความสําเร็จในการจําหนายสินคาหลายอยาง เชน อุปกรณ
Firewall/Anti Virus ยี่หอ ฟอรติเน็ต อุปกรณจัดการแบนดวิธ (Bandwidth Management) ยี่หอแพคเกจเทียร สายออฟ
ติเคิลไฟเบอร ยี่หอ ซิสติแมกส และอุปกรณไวรเลสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ยี่หอ อารูบา ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทมี
อัตราการเจริญเติบโตกวา 30% และมีแนวโนมที่จะเติบโตตอในปพ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัท ไดรับความไววางใจใหเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
• การใหบริการระบบซอฟตแวรอีอารพี (Enterprise Resource Planning) สําหรับภาครัฐ
จากประสบการณในการพัฒนาระบบซอฟตแวรใหแกหนวยงานภาครัฐมากวา 15 ป บริษัทไดสั่งสม
ประสบการณในการพัฒนาระบบซอฟตแวรสําหรับระบบ Back Office มาอยางยาวนาน และไดรวมมือกับสมาคมแหง
สถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนหนวยงานทางวิชาการที่ทําการวิจัยดานกระบวนการสมัยใหมของภาครัฐ ไดแก ระบบ
งบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบงานพัสดุ และระบบทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนระบบสําคัญที่ทุกหนวยงานมี
ความตองการใชงาน ความรวมมือครั้งนี้จะเปนการเสริมสรางจุดแข็งซึ่งกันและกัน บริษัทคาดวาการพัฒนาระบบงาน
รวมกันนี้จะเปนการสรางรายไดในระยะยาวไดเปนอยางดี
• ระบบ Cheque Truncation System สําหรับธนาคารพาณิชย
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีนโยบายที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเคลียรริ่งเช็คธนาคารใหเปน
ระบบ Image ซึ่งจะทําใหการบริการรับเช็คสามารถเพิ่มระยะการใหบริการไดนานมากขึ้น และลดภาระในการรับ-สงเช็ค
ธนาคารตัวจริงระหวางธนาคาร โดยระบบงาน Cheque Truncation System นี้บริษัทฯไดรับความไววางใจจากบริษัท
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ยูนิซิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหเปนตัวแทนจําหนายระบบงานในประเทศไทย ซึ่งจะเปนการเสริมตลาดดานการเงินและ
ธนาคารไดเปนอยางดี
จากแนวทางตาง ๆ ที่บริษัทฯไดปรับปรุงแนวทางการทํางานใหมนั้น คณะผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวา
จะสามารถพลิกฟนธุรกิจใหกาวหนาและเปนธุรกิจที่เติบโตไดอยางยั่งยืนตลอดไป
สวนรายละเอียดอื่นๆ เปนไปตามรายงานประจําป 2551 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว โดยประธาน
ไดให ผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
ประธานไดแจงเพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของ
บริษัทฯ และรับรองรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และรับรองรายงาน
ประจําป 2551 ของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีสิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํา กัด โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว
เห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงาน
ของผูสอบบัญ ชีอิส ระและงบการเงิน ” ของรายงานประจํา ป 2551 ของคณะกรรมการ งบดุล และงบกํา ไรขาดทุน
ของบริษัท ฯ ดัง กลา วนั้น แสดงใหเห็น วา ในรอบระยะเวลาบัญ ชีประจํา ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551 บริษัท ฯ
รวมทั้งบริษัทยอย

วาระที่ 3

มีสินทรัพยรวม 793.87 ลานบาท
มีหนี้สินรวม 623.84 ลานบาท
มีสวนของผูถือหุนรวม 170.03 ลานบาท
มีรายไดรวม 594.87 ลานบาท
ขาดทุนสุทธิ 83.35 ลานบาท
รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยประธานไดให
ผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามดังนี้
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1.
คุณวีระยุท ธ รอดประดิษฐ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา “จาก
รายงานประจําป หนา 68 มีรายละเอียดของกิจการที่มีการกูยืมเงินในกิจการรวมคา (ISU) เปน
มูลคากวา 1 ลาน 3 แสนบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินในปที่แลว เปนจํานวนมาก จึงอยากทราบ
วาบริษัทที่กูมีความสัมพันธ อะไรกับ IRCP และ IRCP ไดรับประโยชนอะไรจากการกูครั้งนี้หรือไม
อยางไร”
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบขอซักถามวา “ISU เปนบริษัท Joint venture
กับ IRCP ซึ่งรวมกับบริษัท Siemens Thailand และ Siemens India ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่
IRCP ไดมีงานโครงการพัฒนาระบบบัญชี ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งความ
ตองการของการไฟฟาคือตองการใหผูรับจางเปนบริษัท Joint venture ซึ่งเมื่อมีการจดทะเบียนเปน
บริษัท Joint venture แลวจะถือวาเปนนิติบุคคล ซึ่งงานโครงการนี้มีการทํางานโดย 3 บริษัท ไดแก
บริษัท IRCP ซึ่งรับผิดชอบในสวน Hard ware บริษัท Siemens Thailand และ Siemens India
รับผิดชอบในสวน Soft ware โดยการทํางานนั้น ทาง IRCP จะขาย Hard ware ไปที่ บริษัท Joint
venture แลว บริษัท Joint venture จะทําการขายตอไปใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังนั้น
ในระหวางทางการนําสง บางครั้งจะมีการหักภาษีฝายบุคคลที่ บริษัท Joint venture คางอยู ซึ่ง
หมายถึง IRCP ก็จะมีเงินคงคางอยูใน บริษัท Joint venture ดวย”
คุณชลรัก สายวัฒน ประธานเจาหนาฝายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมวา “เงินที่คางอยูในบริษัท
Joint venture จะเปนพวกเงินภาษีหัก ณ ที่จาย (1%) คาใชจายบริหารงานอื่นๆ คาทําบัญชี คา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งตองนําไปใชยื่นตอนตนป ดังนั้นโดยสรุปแลว เงินดังกลาวไมใชเงินที่เปนการกูยืม
มา แตเปนการบริหารเงินสด จึงตองการใหมี cash flow ใน บริษัท Joint venture”
2.
คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวา “จากงบกําไรขาดทุน
หนา 54 ซึ่งแสดงงบการบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว ถึงแมวาจะมีจํานวนลดลง แตก็ยังคงสูง
กวากําไรขั้นตน จึงอยากทราบวามีคาใชจายใดบางที่เกิดขึ้น ซึ่งทําใหตัวเลขการใชจายสูงขนาดนี้
และบริษัทมีแนวทางการแกไขอยางไร”
คุณชลรัก สายวัฒน ประธานเจาหนาฝายบัญชีและการเงิน ตอบขอซักถามวา “สาเหตุที่คาใชจาย
การขายและบริหารสูงกวากําไรขั้นตนนั้น เนื่องมาจากรายไดในป 2551 นอยกวารายไดในป 2550
คอนขางมาก จึงทําใหคาใชจายในการบริหารงานสูงกวากําไรขั้นตน”
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา “ในป 2549 ถึงป 2550 บริษัทฯมี
การขยายโครงการและมี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากงานโครงการล า ช า และมี ค า ปรั บ เกิด ขึ้ น ซึ่ ง
แนวทางในป 2551 ที่ผานมา บริษัทไดมีการระมัดระวังมากขึ้น และคาดวายอดขายในปนี้มีแนวโนม
สูงขึ้นกวาปที่แลว ดังนั้นยอดขายในปนี้จึงนาจะสูงกวาคาใชจายในการบริหาร”
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3.
คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวา “จากรายงานประจําป
หนา 73 มีลูกหนี้ 2 ราย ซึ่งมีมูลคาหนี้ 54 ลาน และ 27 ลาน ตามลําดับ อยากใหกรรมการชี้แจง
กรณีนี้อยางละเอียด”
คุณชลรัก สายวัฒน ประธานเจาหนาฝายบัญชีและการเงิน ตอบขอซักถามวา “มูลคาหนี้จํานวน 54
ลานบาทนั้น ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งดวยหลักฐานตางๆ ที่บริษัทฯมี จึงคาด
วาในกรณีนี้ เราจะชนะคดี และสําหรับกรณีมูลคาหนี้ 27 ลานบาทนั้น เปนจํานวนเงินที่บริษัทฯไดตั้ง
สํารองไวเพื่อความชัดเจนทางบัญชี โดยเปนจํานวนเงินที่ลูกคาตั้งเปนคาปรับเรา และบริษัทฯอยูใน
ระหวางการเจรจาขอลดคาปรับอยู”
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา “กอนหนาป 2549 บริษัทฯไมเคย
โดนคาปรับเลย แตหลังจากป 2549 หนวยงานรัฐจะมีการระมัดระวังเรื่องการตรวจสอบงานโครงการ
มากขึ้น จึงอาจกอใหเกิดคาปรับ แตบริษัทฯก็ไดพยายามที่จะคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงต่ํา เพื่อ
ปองกันเรื่องการตรวจรับและคาปรับ ทั้งนี้ในป 2550 บริษัทมีการตั้งสํารองคาปรับไวคอนขางสูง แต
คาดวานาจะไดรับคืนในปนี้”
ทั้งนี้ในวาระนี้ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ทาน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 27 ทาน
คิดเปนหุนที่ถือรวมกันได 41,975,150 หุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,975,150
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551
ประธานแถลงตอที่ประชุม วาตามนโยบายการจายเงิน ปนผลของบริษัท ฯ กําหนดใหจา ยเงิน ปน
ผลไมนอยกวา รอยละ 50 ของกํา ไรสุท ธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดํา เนิน งานของบริษัท ฯ ในรอบป 2551 ที่ผา นมา บริษัท ฯ มีผ ลประกอบการ
ขาดทุนสุท ธิ 83.35 ลานบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551

วาระที่ 4

ประธานจึ งเสนอให ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการงดจา ยเงิน ปน ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิน งาน
ประจําป 2551 โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจา ยเงิน ปน ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิน งาน
ประจําป 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,975,150
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
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. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
2. นายมนตรี ฐิรโฆไท
และ 3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ

วาระที่ 5

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจ ารณาแลว เห็น วา ทั้ง 3 ทา นเปน บุค คลที่มีค วามรู 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 17, 18,19 และ 20
คณะกรรมการบริษัท จึง เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาเลือ กตั้ง กรรมการที่ตอ งออกตาม
วาระ ทั้ง 3 ทาน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเปน รายบุคคล และประธาน
ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
มติที่ประชุม
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,975,150
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
เสียง
2. นายมนตรี ฐิรโฆไท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
นายมนตรี ฐิรโฆไท ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,975,150
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,975,150
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
เสียง
พิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จประจําป 2551 แกกรรมการบริษัทฯ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กําหนดวา หามมิใหบริษัทฯจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท
ฯ ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทฯมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จ
กรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแต ที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
สําหรับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของการสรรหากรรมการ การกําหนดคาตอบแทน การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใชคณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเปนผูทําหนาที่พิจารณาในเรื่องดังกลาว
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2551 นี้ คณะกรรมการ
บริษัท ไดพิจารณาจากผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
แลว จึงเห็นสมควรกําหนดการจายเงินบําเหน็จประจําป 2551 เปนจํานวนเทากับเงินบําเหน็จประจําป 2550 คือ ทาน
ละ 50,000 บาท รวมเปนเงินบําเหน็จประจําป 2551 แกกรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท
ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 20,246,975 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียพิเศษ
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคาเบี้ย
ประชุมดังกลาวขางตน
ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จสําหรับป 2551 แกกรรมการบริษัท ตาม
เหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม
ดังนี้
1.
คุณชาญศักดิ์ เต็มพาณิชย ผูถือหุน สอบถามวา “การที่กรรมการใชคําวา รอบคอบ ในการ
พิจารณาการจายคาบําเหน็จนั้น อยากทราบวาพิจารณาอยางไร เมื่อบริษัทฯมีรายไดลดลง แตทําไม
บริษัทฯยังคงอัตราคาบําเหน็จกรรมการเทาเดิม ไมลดลง”

วาระที่ 6

คุณวิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริษัท ตอบขอซักถามวา “บริษัทฯเคยไดมีการประชุมเรื่องนี้
แลว และเห็นวาจํานวนเงินที่กรรมการไดรับนั้น เปนจํานวนขั้นต่ําสุดแลว และกรรมการทุกทานได
ทํางานดวยความตั้งใจ ซื่อสัตย สุจริต มาโดยตลอด บริษัทฯจึงเห็นวากรรมการสมควรไดรับเงิน
จํานวนนี้เพื่อเปนคาตอบแทน ทั้งนี้ในป 2550 กรรมการไดยินดีลดคาบําเหน็จจากป 2549 มาเปน
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จํานวนครึ่งหนึ่งของที่เคยไดรับ กลาวคือ ในป 2549 กรรมการไดรับคาบําเหน็จคนละ 100,000 บาท
แตในป 2550 เปนตนมากรรมการไดรับคาบําเหน็จคนละ 50,000 บาท ซึ่งเทากับในปนี้”
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา “ในฐานะที่ตนเองเปนประธาน
เจาหนาที่บริหาร (CEO) ตองขอโทษผูถือหุนทุกทานที่บริหารงาน และทําใหบริษัทฯขาดทุน แตขอ
ยืนยันวากรรมการทุกคนไดทุมเท และตั้งใจอยางที่สุดแลว กรรมการทุกทานไดมีการประชุมหารือ
รวมกันเพื่อแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง โดยเปนการประชุมนอกรอบ หรือนอกเหนือจากวาระการ
ประชุมตามปกติ ซึ่งกรรมการก็ไมไดรับคาตอบแทนจากการประชุมดังกลาว บริษัทฯจึงเห็นวาคา
บํ า เหน็ จ ที่ ก รรมการได รั บ นั้ น เป น เหมื อ นค า เดิ น ทางเล็ ก น อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯจะให ก รรมการได ซึ่ ง ไม
มากมายและคิดวาผูถือหุนคงจะเขาใจและสนับสนุน”
พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมวา “กรรมการ
ทุกคนไดรวมมือกันที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยมีการประชุมหารือรวมกันคอนขางบอย
และทุกครั้งที่มีการประชุม หากไมใชการประชุมตามวาระ ก็จะไมมีการจายคาตอบแทนใดๆ ให ไม
วาจะเปนคาน้ํามัน คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงตางๆ ซึ่งคาตอบแทนที่กรรมการทุกคนไดรับมีเพียงแคคา
บําเหน็จ เปนจํานวนคนละ 50,000 บาทเทานั้น ซึ่งกรรมการทุกคนก็นําเงินสวนนี้มาเพื่อใชจายตางๆ
ในการชวยเหลือบริษัท จึงขอใหผูถือหุนเขาใจ และยืนยันวากรรมการทุกคนจะเรงแกไขปญหา และ
ทําใหบริษัทฯกลับมาสูภาวะปกติ และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินบําเหน็จประจําป 2551 แกกรรมการบริษัท เปน
จํานวนเทากับเงินบําเหน็จประจําป 2550 คือ ทานละ 50,000 บาท รวมเปนเงินบําเหน็จประจําป 2551 แกกรรมการ
ทั้งสิ้น 350,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
21,728,175 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
20,246,975 เสียง
พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2552
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กําหนดวา หามมิใหบริษัทฯจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทฯมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จ
กรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
สําหรับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของการสรรหากรรมการ การกําหนดคาตอบแทน การบริหารความ
เสี่ยง บริษัทฯใชคณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเปนผูทําหนาที่พิจารณาในเรื่องดังกลาว
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งการกํ า หนดค า ตอบแทนแก ก รรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท จะ
พิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผานมาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2551 เมื่อวันจันทร ที่ 28 เมษายน 2551 ไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งละ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ
คาตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท ประจําป 2552 นี้ คณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 โดยใหคงเงินคา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการเทากับป 2551 ที่ผานมา โดยในสวนของคาตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะไดรับเปนจํานวนเดือนละ 10,000 บาท (สําหรับคาเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กําหนดใหจายคาเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุม
คณะกรรมการบริษัทอยางเดียวเทานั้น)
ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 20,246,975 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียพิเศษ
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคาเบี้ย
ประชุมดังกลาวขางตน
โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
ทั้งนี้ในวาระนี้ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ทาน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 28 ทาน
คิดเปนหุนที่ถือรวมกันได 41,995,150 หุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2552 ตามอัตรา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งละ
30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ครั้งละ
20,000 บาท
คาตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
10,000 บาท
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
21,748,175
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
20,246,975
เสียง
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2552
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (5) กําหนดวากิจการอันที่ประชุม
สามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน และตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และขอบังคับ
ของบริษัทฯกําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีประจําป 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติแตงตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอําพล จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรญา พุทธ
เสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551
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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 3 ป โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยาง
ดีตลอดมา
สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
(1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277
ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2549 – 2551 รวม 3 ป
(2) นายอําพล จํานงวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูสอบบัญชี รับ
อนุญาตของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง และ และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2552 ภายในวงเงินไมเกิน 885,000
บาท ซึ่งเปนอัตราที่เทากับคาสอบบัญชีในป 2551 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 2552 รวม 3 แหง เปนจํานวนเงิน
450,000 บาท
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 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
41,995,150
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
เสียง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ โดยมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้
คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดแนะนําวา จากรายงานประจําป หนา 42
บริษัทฯควรเพิ่มชองในตารางเปนชองรวมจํานวนเพื่อรวมยอด และควรมีตารางสรุปจํานวนหุนของกรรมการปปจจุบัน
และยอนหลัง เพื่อตรวจสอบวากรรมการมีการซื้อขายหุนหรือไม
ทั้งนี้บริษัทฯจะนําขอเสนอแนะเรื่องการเพิ่มชองรวมยอดไปปรับใชในปตอไป และสําหรับเรื่องจํานวน
หุนของกรรมการนั้น คุณมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการบริษัท กลาววา “ขอใหผูถือหุนมั่นใจวา กรรมการบริษัทไมเคยคิดจะ
ขายหุนของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา กรรมการบริษัททั้ง 3 คน ไดแก คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน คุณจํารัส
สวางสมุทร และคุณมนตรี ฐิรโฆไท ไมเคยมีการขายหุนของบริษัทแมแตหุนเดียว มีแตซื้อหุนเพิ่มเติมเทานั้น จึงขอใหผู
ถือหุนเชื่อมั่นตอกรรมการและบริษัทฯ”
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ภายหลังการตอบขอซักถามแลว ไมมีผูถือหุนทานใด ตองการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อใหที่ประชุมทราบ
หรือพิจารณาหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทาน และแจงใหที่ประชุมทราบวา
บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมนี้ โดยจะ
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนออกจากหองประชุม

ปดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

นายวิชัย พูลวรลักษณ
ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผูบันทึกการประชุม
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