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1 เมษายน 2553
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553
ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552
2. รายงานประจาปี 2552 ซึง่ ประกอบด้ วยสาเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
4. ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือแจ้ งรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องนามาแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
7. สารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ “IRCP” ได้ กาหนดให้ จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรมไฮเรสซิเด้ นซ์ เลขที่
649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-7999 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อ วันจันทร์ ที่
27 เมษายน 2552 แล้ วเสร็ จ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ
(www.ircp.co.th) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2552 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้ องครบถ้ วนตรงตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี ที่ผ่านมา ซึง่ ปรากฎในหนังสือรายงานประจาปี 2552 (Annual Report 2009) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2552
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 39 กาหนดว่าบริ ษัท
ต้ อ งจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ประจาปี สิ น้ สุด ณ รอบปี บัญชี ข องบริ ษัทฯ เสนอต่อ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นในการ
ประชุมสามัญ ประจาปี เพื่ อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนนี ้ โดยคณะกรรมการต้ อ งจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมี รายละเอียดตามที่
ปรากฎในรายงานประจาปี 2552 หน้ า 51 – 90 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2552
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของกาไร
สุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯมีผลประกอบการกาไรสุทธิ 21,934,848.83 บาท แต่
บริ ษัทยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่จงึ เห็นควรให้ งดจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2552
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2551
ปี 2552
1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(77,424,539.17) บาท
21,934,848.83 บาท
2. จานวนหุ้น
64,744,500 หุ้น
64,744,500 หุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
งดจ่าย
งดจ่าย
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
งดจ่าย
งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
งดจ่าย
งดจ่าย
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 16 กาหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ครัง้ นี ้ มี
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
2. นายธนเดช มหโภไคย
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ ให้
ความสาคัญแก่ผ้ ูถือหุ้นในการมีส่วนร่ วมเสนอชื่ อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้ องตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2553 เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยได้ ให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทาง
บริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 – 19 มีนาคม 2553 ปรากฎว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ได้ แก่ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ และ นายธนเดช มหโภไคย กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ทังนี
้ ้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุ บนั
บริ ษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ ว กล่าวคือ ทัง้ 2 ท่าน เป็ นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่ง
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พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด อีกทังเป็
้ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
หน้ าที่ กรรมการได้ เป็ นอย่ างดี ตลอดมา โดยมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการผู้ได้ รั บเสนอชื่ อ นิ ยามกรรมการอิ สระ และ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตเิ รื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2552 แก่ กรรมการบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2551 เป็ น
จานวนเงินท่านละ 50,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี
2552 แก่กรรมการบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเท่ากับเงินบาเหน็จ ประจาปี 2551 คือ ท่านละ 50,000 บาท
ทัง้ นี ้ การกาหนดการจ่ายเงิน บาเหน็จประจาปี แก่ กรรมการบริ ษัท ฯ ไม่ได้ ผ่ านคณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดจ่ายเงิน
บาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษั ทฯและบริ ษั ทย่อ ย รวมทัง้ บทบาทหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ ดัง มี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2552 ในหัวข้ อ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หน้ า 27 –
29 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2553
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
ประจาปี 2552 ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ละ
20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
10,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท
เดือนละ
10,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ประจาปี 2553 ในรู ปของค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุม ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ละ
20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
10,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท
เดือนละ
10,000 บาท
หมายเหตุ ส าหรั บค่ าเบี ้ ยประชุม ในกรณี ที่ มี การประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการบริ หารในวันเดี ยวกัน กาหนดให้จ่ายค่าเบี ้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเดี ยวเท่านัน้
ทังนี
้ ้ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย รวมทังบทบาทหน้
้
าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
2552 ในหัวข้ อขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หน้ า 27 - 29 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2553
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คนเดิมก็ได้ และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดว่า ผู้ สอบบัญชี ต้องไม่เป็ นกรรมการ พนัก งาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารง
ตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552ได้ อนุมัติแต่งตังนายสมชาย
้
คุรุจิต
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โกศล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอาพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
และนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิส
เซส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฎใน
รายงานประจาปี 2552 ในหัวข้ อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้ า 45 – 46 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 ได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่า นายอ าพล จานงวัฒน์ และนางสาววรรญา พุทธเสถี ยร ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์ แตนท์
เซอร์ วิสเซส จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2552 ได้ เป็ นอย่างดี อี กทังมี
้ คุณสมบัติ
ครบถ้ วน ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2553 ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2553 อีกวาระหนึง่
(1) นายอาพล จานงวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2552)
(2) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษัทจดทะเบี ยนต้องจัด
ให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิ มปฏิ บตั ิ หน้าที ่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิ นของบริ ษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยการนับจานวนปี ของผู้สอบบัญชี จะนับเฉพาะปี ที ่
ผูส้ อบบัญชีผนู้ นั้ ลงลายมื อชือ่ ในงบการเงิ น
2) อนุมตั คิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2553 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึง่ เท่ากับจากปี 2552 ซึง่
ค่าสอบบัญชีนี่สอดคล้ องกับปริ มาณงานและเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นนอกจากบริ การสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้นายอาพล จานงวัฒน์ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทย่อย ทัง้ 3 แห่งของบริ ษัทฯ ร่ วมด้ วย คือ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บวิ ชัน่ จากัด, บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เด
เวลลอปเม้ นท์ จากัด และ บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด ซึง่ มีคา่ สอบบัญชีประจาปี 2553 รวม
3 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 450,000 บาท
วาระที่ 9 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ทเข้ าซื ้ อ หุ้ นสามั ญทั ้ ง หมดในบริ ษั ท ที วี . เทเลคอม จ ากั ด (“TVT”) จาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรี มาน้ อย และนางมณีรัตน์ ศรี มาน้ อย
รวมทัง้ การดาเนินการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผ ล เพื่อ เป็ นการเพิ่มขี ดความสามารถให้ บริ ษัทในการแข่งขันทางธุร กิจสาหรั บการพัฒนา
โครงการด้ านระบบเครื อข่ า ยสารสนเทศและการสื่ อ สารในอนาคต แ ละเพิ่ ม โอกาสในการให้ บริ ก ารลู ก ค้ า
ที่ค รอบคลุมยิ่ งขึน้ รวมทัง้ สร้ างผลประโยชน์ ต อบแทนในระยะยาวให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 2/2553 (กรณีจาเป็ นรี บด่วน) จึงเห็นสมควรให้ บริ ษัทเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ จานวนรวม 350,000 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมดใน
้
TVT จากนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ จานวน 310,000 หุ้น นายดิเรก ศรี มาน้ อย
จานวน 39,990 หุ้น และนางมณีรัตน์ ศรี มาน้ อย จานวน 10 หุ้น (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT”) ในราคาซื ้อ
ขายหุ้นละ 127.25 บาท รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน 44,537,500 บาท โดยบริ ษัทจะชาระราคาซื ้อขายหุ้นดังกล่าวด้ วยเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท ซึ่งการเข้ าซื ้อหุ้นดังกล่าวถือเป็ นการซื ้อหรื อรั บโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนมาเป็ นของ
บริ ษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ซึง่ บริ ษัทจะเข้ าทา
การซื ้อหุ้นหรื อรับโอนกิจการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ลงมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
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เสียเป็ นพิเศษ และเมื่อคู่สัญญาทุกฝ่ ายได้ ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทัง้ เงื่อนไขบังคับ
ก่อนที่ระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าวสาเร็ จลง
นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
TVT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 36.46 ซึง่ เป็ นขนาดของรายการที่มีมลู ค่าสูงสุดที่
คานวณได้ ตามเกณฑ์การคานวณที่ 2 ซึง่ คานวณโดยใช้ เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติหลังหักภาษี แล้ วเท่าที่
เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิของบริ ษัท ซึง่ ขนาดรายการดังกล่าวนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรั พย์สิน ซึง่ บริ ษัทได้ จัดทา
รายงานและเปิ ดเผยรายการซื ้อหุ้นสามัญของ TVT ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยแล้ วเมื่ อวันที่ 31
มีนาคม และ 1 เมษายน 2553 และบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบดังรายละเอียดปรากฎในสารสนเทศที่ส่ง
มาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดใน
้
TVT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT รวมทัง้ การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น และตามที่
ปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจ านวน 184,060,000 บาท เหลื อ จ านวน
129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ ยังไม่ ได้ จาหน่ ายจานวน 27,285,500
หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นที่บริษัทออกไว้ เพื่อรองรั บใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เนื่องจากระยะเวลาการใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ายของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (IRCP-W1) ได้ ครบกาหนดแล้ วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึง่
มีระยะเวลาแสดงความจานงการใช้ สิทธิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16-30 มีนาคม 2553 แต่ไม่มีผ้ ใู ดมายื่นแสดงความจานงการใช้ สิทธิ โดย
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้ พ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว และเพื่อให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะระบุต่อไป
ในวาระที่ 12 ได้ บริ ษัทจะต้ องทาการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทก่อน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่าย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2553 (กรณี จาเป็ นรี บด่วน) จึงเห็นสมควรให้ นาเสนอเรื่ องการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยลดจากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
จานวน 184,060,000 บาท เหลื อจานวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยังไม่ได้
จาหน่ายจานวน 27,285,500 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นที่บริ ษัทจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ซึง่ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ายของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ ครบกาหนดแล้ วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และไม่มีผ้ ใู ช้ สิทธิดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระที่ 10 ข้ างต้ นจึง จาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
129,489,000 บาท (หนึง่ ร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านสี่แสนแปดหมื่นเก้ าพันบาท)
แบ่งออกเป็ น
64,744,500 หุ้น (หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พนั ห้ าร้ อยหุ้น)
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มูลค่าหุ้นละ
2 บาท
โดยแยกออกเป็ น หุ้นสามัญ 64,744,500 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี”

(สองบาท)
(หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พนั ห้ าร้ อยหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถื อ หุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสื อ
บริ คณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบี ยนที่ลดแล้ วในวาระที่ 10-11 คือ จาก
จานวน 129,489,000 บาท เป็ น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจานวน 46,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่ จานวน 23,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายงานในอนาคตของบริ ษัทและเพื่อ
จัดสรรไว้ เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด ดังรายละเอียดที่จะระบุต่อไปในวาระที่ 14 และแบบรายงานการเพิ่มทุนที่
ส่งมาพร้ อมนี ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 จึงจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลด
แล้ วในวาระที่ 10-11 ข้ างต้ น คื อจากจานวน 129,489,000 บาท เป็ น 175,489,000 บาท โดยเพิ่ม อี ก จานวน
46,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 23,000,000 หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระที่ 12 ข้ างต้ นจึงจาเป็ นต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
175,489,000 บาท (หนึ่งร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสี่แสนแปดหมื่นเก้ าพันบาท)
แบ่งออกเป็ น
87,744,500 หุ้น (แปดสิบเจ็ดล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พนั ห้ าร้ อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
2 บาท
(สองบาท)
โดยแยกออกเป็ น หุ้นสามัญ 87,744,500 หุ้น (แปดสิบเจ็ดล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พนั ห้ าร้ อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้ อเท็ จจริ งและเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทในวาระที่ 12 ข้ างต้ น ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2553 (กรณีจาเป็ นรี บด่วน) จึงเห็นสมควรให้ นาเสนอเรื่ องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษั ทต่ อ ที่ ประชุ มใหญ่ สามัญ ผู้ ถื อ หุ้นประจ าปี 2553 เพื่ อ พิ จารณาต่ อ ไป โดยจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน จ านวน
23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 2 บาท เพื่ อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ บุคคลในวงจ ากัด ( Private
Placement) ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.55 บาท โดย
ชาระด้ วยเงินสด ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายแบบมีส่วนลดในอัตราร้ อยละ 9.767 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของ
บริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยย้ อนหลัง 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
2/2553 คือ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2553 ซึง่ เท่ากับ 2.82601 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผู้ลงทุน

จานวนหุ้นที่ได้ รับจัดสรร (หุ้น)

นายดิเรก ศรี มาน้ อย

2,000,000

นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ

17,250,000

นายพูลพัฒน์ โลหชิตรานนท์

1,000,000

นางสาวบุศรา หุน่ ตระกูล

2,750,000

รวม
23,000,000
โดยบุคคลดังกล่าวไม่เ ข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ตามคานิยามของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ ตามที่ ร ะบุไว้ ข้ างต้ นไม่ ถื อ เป็ นการเสนอขายหุ้นราคาต่ าตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ องการคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และ
การกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า และประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
นอกจากนี ้ เห็นสมควรมอบอานาจให้ นายกังวาล กุศลธรรมรั ตน์ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ ซึง่ รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการ
จองซื ้อ การชาระเงินค่าหุ้น และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอานาจช่วงให้ กระทาการดังกล่าว เป็ นต้ น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิ ผ้ ูถือ หุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นแก่บริ ษั ทฯ เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ
พิจารณากลัน่ กรอง สรุ ปความเห็น และบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ตังแต่
้ วนั ที่ 11 – 19
มีนาคม 2553 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้ า
อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสาคัญคือ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในการนีบ้ ริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ นหากท่านไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 และขอความร่ วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริ ษัทฯ อย่างน้ อยก่อนวันประชุม 3 วันทาการ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้ า โดยจ่าหน้ าซองถึง
สานักงานผู้บริ หาร / เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2645 8900
โทรสาร : 0 2203 0763
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 – 10.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชยั พูลวรลักษณ์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2552
ของ
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้ องเฟื่ องฟ้า ชัน้ 3 โรงแรมเรดิสนั เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 28 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.06 ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 41,995,150 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.86 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
โดยมีนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 33 ซึ่ง
กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามี ร องประธานกรรมการบริ ษัท ให้ ร องประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี รองประธาน
กรรมการบริ ษัท หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ทังนี
้ ม้ ี
นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริ ษัทแนะนาคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุมดังนี ้
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
รองประธานกรรมการ
3. นายจารัส สว่างสมุทร
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
4. นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
5. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วสิ เซส จากัด
9. นางสาวสุพรรษา กัณหาลี
หัวหน้ าสายตรวจสอบ จากบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วสิ เซส จากัด
ก่อนเริ่ มประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุม ซึง่ กาหนดตามข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ น 2
กรณี คือ กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ ให้ มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง หรื อไม่ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ จะรั บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติ
เห็นด้ วย หรื อรับรอง หรื อรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โดยใช้ แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับ
มอบฉันทะจะไม่ได้ รั บบัตรลงคะแนน เนื่ องจากบริ ษัทฯได้ นาคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสี ยง ตามความ
ประสงค์ข องท่านผู้ถือ หุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
เพื่อให้ การประชุมครั ง้ นีเ้ ป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังเพื
้ ่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสียง และ
สามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตัง้
- คุณชลรัก สายวัฒน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
8/38

- คุณสุพรรษา กัณหาลี

หัวหน้ าสายตรวจสอบ
บริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด
- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึง่ คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เสนอตัวเป็ นตัวแทนผู้ถือ
หุ้นเพื่อร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ คณ
ุ วีระยุทธ รอดประดิษฐ์ ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้ งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ ทราบว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นออกเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง เป็ นจานวนเท่าใด ให้ ผ้ เู ข้ าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้ วเสร็ จ
ประธานกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 ของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่
แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2551 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 จานวนทังสิ
้ ้น 11 หน้ า อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามมติ
ของที่ประชุม ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้ องและครบถ้ วน จึงมีมติเป็ น เอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2551 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ตามที่ประธานเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,972,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานของคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2551 ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า ได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ องครบถ้ วน
ตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ประธานรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้
กลุม่ บริ ษัทฯ
มีรายได้ รวม 594.87 ล้ านบาท
ลดลงจาก 1,076.19 ล้ านบาท ในปี 2550 เป็ นจานวน 481.32 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 44.72 %
มีคา่ ใช้ จ่ายรวม 678.22 ล้ านบาท
ลดลงจาก 1,096.24 ล้ านบาท ในปี 2550 เป็ นจานวน 418.02 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 38.13 %
ขาดทุนสุทธิ 83.35 ล้ านบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจาก 20.05 ล้ านบาท ในปี 2550 เป็ นจานวน 63.30 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 315.75 %
สาหรับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปนัน้ คุณจารัส สว่างสมุทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงาน ดังนี ้
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ในปี พ.ศ. 2551 นับเป็ นปี แห่งการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) หรื อ IRCP จากการที่คณะผู้บริ หารได้ ปรับปรุ งแนวทางการทาธุรกิจใหม่ โดยให้ ความสาคัญกับการ
บริ ห ารความเสี่ยงในการท าโครงการต่า ง ๆ ให้ เกิ ดน้ อยที่สุด ด้ ว ยการจัด ตัง้ คณะท างานบริ หารความเสี่ย ง (Risk
Management Team) ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงทังหลายที
้
่อาจจะเกิดขึ ้นกับโครงการต่าง ๆ ที่จะเข้ าร่ วมประมูล
ถึงแม้ การพิจารณาความเสีย่ งจะทาให้ ยอดขายโดยรวมลดลงกว่าปี ที่ผ่านมา แต่มีอตั ราการส่งมอบงานได้ ตามกาหนด
สัญญาสูงถึง 88% ทาให้ บริ ษัทสามารถลดค่าใช้ จ่ายจากโครงการล่าช้ าได้ เป็ นอย่างมาก บริ ษัทเชื่อว่าภายใต้ การ
ดาเนินงานที่ระมัดระวังขึ ้นจะทาให้ ผลการดาเนินงานระยะยาวสามารถทากาไรได้ มากขึน้ และหลีกเลีย่ งจากการถูกปรับ
โครงการล่าช้ าได้ มาก
การบันทึกบัญชีแบบระมัดระวัง
นอกจากนัน้ บริ ษัท ฯได้ ท าการบันทึกการรั บรู้ รายได้ ต ามเปอร์ เ ซ็น ต์ ความสาเร็ จของงานและใน
ขณะเดียวกันก็จะตังส
้ ารองค่าปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้ าไว้ ตามความเหมาะสม และการตังส
้ ารองด้ อยค่าการลงทุน
หากการลงทุนใดมีแนวโน้ มที่จะขาดทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสสาหรับนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทเชื่อว่า
หลายโครงการที่มีการตังส
้ ารองความเสียหายนัน้ เมื่อสิ ้นสุดโครงการแล้ วถ้ าหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าว ก็จะมี
การคืนการตังส
้ ารองกลับเป็ นรายการพิเศษ สาหรับรายการที่ตงส
ั ้ ารองนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นงานโครงการที่เกิดขึ ้นก่อนปี
พ.ศ. 2551 ซึง่ หลังจากมีการปรับเปลีย่ นนโยบายให้ ระมัดระวังมากขึ ้น การตังส
้ ารองสาหรับโครงการใหม่ ๆ มีน้อยลงอย่างมาก
แนวทางธุรกิจในปี พ.ศ. 2552
ด้ วยประสบการณ์ แ ละผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จรวมถึง ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีต่อ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร บริ ษัทได้ ปรับปรุงแนวทางการทาธุรกิจที่มีโอกาสสูงและแนวโน้ มที่ดีดงั นี ้
 รุกเข้ าสูต่ ลาดโทรคมนาคม
จากการที่ประเทศไทยมีความต้ องการด้ านสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ ้นนัน้ จึงทาให้ มีการขยายการ
ให้ บริ การโทรคมนาคมทังระบบอิ
้
นเทอร์ เน็ต บรอดแบนด์ และรองรับระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G ทางบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึง
โอกาสทางการตลาดที่มีมากขึ ้นประกอบกับการที่บริ ษัทมีฐานลูกค้ าด้ านธุรกิจสือ่ สารอยูแ่ ล้ ว จึงได้ รับความไว้ วางใจจาก
บริ ษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส จากัด (NSN) ซึง่ เป็ นผู้นาด้ านระบบโทรคมนาคมของโลก ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ทาการตลาด
ในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้ แก่ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ านครหลวง การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค กรมการสื่อสารทหาร ซึ่งนับเป็ นโอกาสอันดีในการให้ บริ การด้ านระบบงานต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบ
ชุมสายยุคใหม่ (New Generation Network) ซึ่งเป็ นการปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกที่รองรับการให้ บริ การเสียง
(Voice) มาเป็ นการให้ บริ ก ารทัง้ เสียงและสื่อ สารข้ อมูลพร้ อมกัน ในระบบเดียวกัน ระบบสื่อสาร (Transmission
System) เป็ นต้ น ซึง่ การที่บริ ษัทได้ เข้ าสูต่ ลาดโทรคมนาคมนี ้จะทาให้ เกิดรายได้ ใหม่ ๆ ในระยะยาว
 ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ า (IT Distribution)
บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด (ITDC) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อได้ ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ า
ประเภทอุปกรณ์เครื อข่ายและรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย (Network & Security Products) ผ่านตัวแทนจาหน่าย
(Reseller) กว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ ที่ผ่านมาได้ ประสบความสาเร็ จในการจาหน่ายสินค้ าหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์
Firewall/Anti Virus ยี่ห้อ ฟอร์ ติเน็ต อุปกรณ์จดั การแบนด์วิธ (Bandwidth Management) ยี่ห้อแพคเกจเทียร์ สายออฟ
ติเคิลไฟเบอร์ ยี่ห้อ ซิสติแมกส์ และอุปกรณ์ไวร์ เลสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ อารู บ้า ซึ่งในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมี
อัตราการเจริ ญเติบโตกว่า 30% และมีแนวโน้ มที่จะเติบโตต่อในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งบริ ษัท ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นตลอดเวลา
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 การให้ บริ การระบบซอฟต์แวร์ อีอาร์ พี (Enterprise Resource Planning) สาหรับภาครัฐ
จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้ แก่หน่วยงานภาครัฐมากว่า 15 ปี บริ ษัทได้ สงั่ สม
ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สาหรับระบบ Back Office มาอย่างยาวนาน และได้ ร่วมมือกับสมาคมแห่ง
สถาบันพระปกเกล้ า ซึ่ง เป็ นหน่วยงานทางวิชาการที่ทาการวิจัยด้ านกระบวนการสมัยใหม่ของภาครัฐ ได้ แก่ ระบบ
งบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบงานพัสดุ และระบบทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นระบบสาคัญที่ทุกหน่วยงานมี
ความต้ องการใช้ งาน ความร่ วมมือครัง้ นี ้จะเป็ นการเสริ มสร้ างจุดแข็งซึ่งกันและกัน บริ ษัทคาดว่าการพัฒนาระบบงาน
ร่วมกันนี ้จะเป็ นการสร้ างรายได้ ในระยะยาวได้ เป็ นอย่างดี
 ระบบ Cheque Truncation System สาหรับธนาคารพาณิชย์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ มีน โยบายที่จะเปลี่ยนรู ปแบบการเคลีย ร์ ริ่งเช็ คธนาคารให้ เป็ น
ระบบ Image ซึง่ จะทาให้ การบริ การรับเช็คสามารถเพิ่มระยะการให้ บริ การได้ นานมากขึ ้น และลดภาระในการรับ-ส่งเช็ค
ธนาคารตัวจริ งระหว่างธนาคาร โดยระบบงาน Cheque Truncation System นี ้บริ ษัทฯได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัท
ยูนิซิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายระบบงานในประเทศไทย ซึง่ จะเป็ นการเสริ มตลาดด้ านการเงินและ
ธนาคารได้ เป็ นอย่างดี
จากแนวทางต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯได้ ปรับปรุงแนวทางการทางานใหม่นนั ้ คณะผู้บริ หารของบริ ษัท ฯเชื่อว่า
จะสามารถพลิกฟื น้ ธุรกิจให้ ก้าวหน้ าและเป็ นธุรกิจที่เติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามรายงานประจาปี 2551 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว โดยประธาน
ได้ ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของ
บริ ษัทฯ และรับรองรายงานประจาปี 2551 ของคณะกรรมการ
มติท่ ปี ระชุม
รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริ ษัทฯ และรับรองรายงาน
ประจาปี 2551 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษั ท ฯ สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด โดยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาแล้ ว
เห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงาน
ของผู้สอบบัญชี อิสระและงบการเงิ น ” ของรายงานประจาปี 2551 ของคณะกรรมการ งบดุลและงบกาไรขาดทุน
ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวนัน้ แสดงให้ เห็นว่าในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจาปี สิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551 บริ ษั ท ฯ
รวมทัง้ บริ ษัทย่อย
มีสนิ ทรัพย์รวม 793.87 ล้ านบาท
มีหนี ้สินรวม 623.84 ล้ านบาท
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 170.03 ล้ านบาท
มีรายได้ รวม 594.87 ล้ านบาท
ขาดทุนสุทธิ 83.35 ล้ านบาท
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รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยประธานได้ ให้
ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1.
คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “จาก
รายงานประจาปี หน้ า 68 มีรายละเอียดของกิจการที่มีการกู้ยืมเงินในกิจการร่ วมค้ า (ISU) เป็ นมูลค่า
กว่า 1 ล้ าน 3 แสนบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากการกู้ยืมเงินในปี ที่แล้ ว เป็ นจานวนมาก จึงอยากทราบว่าบริ ษัทที่
กู้มีความสัมพันธ์ อะไรกับ IRCP และ IRCP ได้ รับประโยชน์อะไรจากการกู้ครัง้ นี ้หรื อไม่ อย่างไร”
คุณจารัส สว่างสมุทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “ISU เป็ นบริ ษัท Joint venture
กับ IRCP ซึ่งร่ วมกับบริ ษัท Siemens Thailand และ Siemens India ทังนี
้ ้สืบเนื่องมาจาก การที่
IRCP ได้ มีงานโครงการพัฒนาระบบบัญชี ให้ กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งความ
ต้ องการของการไฟฟ้ าคือต้ องการให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นบริ ษัท Joint venture ซึ่งเมื่อมีการจดทะเบียนเป็ น
บริ ษัท Joint venture แล้ วจะถือว่าเป็ นนิติบคุ คล ซึ่งงานโครงการนี ้มีการทางานโดย 3 บริ ษัท ได้ แก่
บริ ษัท IRCP ซึ่งรับผิดชอบในส่วน Hard ware บริ ษัท Siemens Thailand และ Siemens India
รับผิดชอบในส่วน Soft ware โดยการทางานนัน้ ทาง IRCP จะขาย Hard ware ไปที่ บริ ษัท Joint
venture แล้ ว บริ ษัท Joint venture จะทาการขายต่อไปให้ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนัน้
ในระหว่างทางการนาส่ง บางครัง้ จะมีการหักภาษี ฝ่ายบุคคลที่ บริ ษัท Joint venture ค้ างอยู่ ซึ่ง
หมายถึง IRCP ก็จะมีเงินคงค้ างอยูใ่ น บริ ษัท Joint venture ด้ วย”
คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้ าหน้ าฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า “เงินที่ค้างอยู่ในบริ ษัท
Joint venture จะเป็ นพวกเงินภาษี หกั ณ ที่จ่าย (1%) ค่าใช้ จ่ายบริ หารงานอื่นๆ ค่าทาบัญชี ค่า
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ซึง่ ต้ องนาไปใช้ ยื่นตอนต้ นปี ดังนันโดยสรุ
้
ปแล้ ว เงินดังกล่าวไม่ใช่เงินที่เป็ นการกู้ยืม
มา แต่เป็ นการบริ หารเงินสด จึงต้ องการให้ มี cash flow ใน บริ ษัท Joint venture”
2.
คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากงบกาไรขาดทุน
หน้ า 54 ซึง่ แสดงงบการบริ หาร เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว ถึงแม้ ว่าจะมีจานวนลดลง แต่ก็ยงั คงสูง
กว่ากาไรขันต้
้ น จึงอยากทราบว่ามีค่าใช้ จ่ายใดบ้ างที่เกิดขึ ้น ซึ่งทาให้ ตวั เลขการใช้ จ่ายสูงขนาดนี ้
และบริ ษัทมีแนวทางการแก้ ไขอย่างไร”
คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้ าหน้ าฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า “สาเหตุที่ค่าใช้ จ่าย
การขายและบริ หารสูงกว่ากาไรขันต้
้ นนัน้ เนื่องมาจากรายได้ ในปี 2551 น้ อยกว่ารายได้ ในปี 2550
ค่อนข้ างมาก จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารงานสูงกว่ากาไรขันต้
้ น”
คุณจารัส สว่างสมุทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า “ในปี 2549 ถึงปี 2550 บริ ษัทฯมี
การขยายโครงการและมี ความเสีย หายเกิ ด ขึน้ จากงานโครงการล่าช้ า และมี ค่าปรั บเกิ ด ขึน้ ซึ่ง
แนวทางในปี 2551 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ มีการระมัดระวังมากขึ ้น และคาดว่ายอดขายในปี นี ้มีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นกว่าปี ที่แล้ ว ดังนันยอดขายในปี
้
นี ้จึงน่าจะสูงกว่าค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร”
3.
คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากรายงานประจาปี
หน้ า 73 มีลกู หนี ้ 2 ราย ซึ่งมีมลู ค่าหนี ้ 54 ล้ าน และ 27 ล้ าน ตามลาดับ อยากให้ กรรมการชี ้แจง
กรณีนี ้อย่างละเอียด”
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คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้ าหน้ าฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า “มูลค่าหนี ้จานวน 54
ล้ านบาทนัน้ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึง่ ด้ วยหลักฐานต่างๆ ที่บริ ษัทฯมี จึงคาด
ว่าในกรณีนี ้ เราจะชนะคดี และสาหรับกรณีมลู ค่าหนี ้ 27 ล้ านบาทนัน้ เป็ นจานวนเงินที่บริ ษัทฯได้ ตงั ้
สารองไว้ เพื่อความชัดเจนทางบัญชี โดยเป็ นจานวนเงินที่ลกู ค้ าตังเป็
้ นค่าปรับเรา และบริ ษัทฯอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาขอลดค่าปรับอยู่”
คุณจารัส สว่างสมุทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า “ก่อนหน้ าปี 2549 บริ ษัทฯไม่เคย
โดนค่าปรับเลย แต่หลังจากปี 2549 หน่วยงานรัฐจะมีการระมัดระวังเรื่ องการตรวจสอบงานโครงการ
มากขึ ้น จึงอาจก่อให้ เกิดค่าปรับ แต่บริ ษัทฯก็ได้ พยายามที่จะคัดเลือกโครงการที่มีความเสีย่ งต่า เพื่อ
ป้องกันเรื่ องการตรวจรับและค่าปรับ ทังนี
้ ้ในปี 2550 บริ ษัทมีการตังส
้ ารองค่าปรับไว้ ค่อนข้ างสูง แต่
คาดว่าน่าจะได้ รับคืนในปี นี ้”
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มจานวน 1 ท่าน รวมจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
27 ท่าน
คิดเป็ นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 41,975,150 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,975,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2551
ประธานแถลงต่อที่ประชุม ว่าตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ จ่า ยเงิ น ปั น
ผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของกาไรสุท ธิ หลังหักภาษี เงินได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดาเนิน งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี 2551 ที่ผ่า นมา บริ ษั ท ฯ มีผ ลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิ 83.35 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัท จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิก ารงดจ่า ยเงิ น ปั น
ผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2551
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การงดจ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลการดาเนิน งาน
ประจาปี 2551 โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลการดาเนิน งาน
ประจาปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,975,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
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ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรั ตน์
2. นายมนตรี ฐิ รโฆไท
และ 3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่า ทัง้ 3 ท่า นเป็ นบุค คลที่มีค วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรั บผิดชอบสูง ปรากฎผลงานที่มีศักยภาพเป็ นที่ยอมรั บอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีย้ ัง เป็ นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อ องค์ ก ร ซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต และอุทิศ ตัว ในการปฎิบ ัติห น้ า ที่เ พื่อ ประโยชน์ สูง สุด
ให้ แก่บ ริ ษั ท ฯตลอดมา ทัง้ 3 ท่า นไม่เ คยถูก ลงโทษ ไล่อ อก หรื อ ปลดออกฐานทุจ ริ ต ต่อ หน้ า ที่ห รื อ ไม่เ คยรั บ โทษ
จาคุกในความผิดเกี่ ยวกับทรั พย์ ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่ได้ ป ระกอบกิ จ การหรื อ เข้ า เป็ นหุ้น ส่ว นหรื อ ผู้ถื อ หุ้น
ในนิติบ ุค คลอื่น ที่มีส ภาพอย่า งเดีย วกัน และเป็ นการแข่ง ขัน กับ กิ จ การบริ ษั ท ฯ และ ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ ท าง
ครอบครั วระหว่างผู้บริ หาร โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึ่งปรากฏตามหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ าที่ 17, 18,19 และ 20
คณะกรรมการบริ ษั ท จึง เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการที่ต้ อ งออกตาม
วาระ ทัง้ 3 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และประธาน
ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ
นายกังวาล กุศลธรรมรั ตน์ ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,975,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
2. นายมนตรี ฐิ รโฆไท
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ
นายมนตรี ฐิ รโฆไท ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,975,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ
พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,975,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2551 แก่ กรรมการบริษัทฯ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนัน้ บาเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ของการสรรหากรรมการ การกาหนดค่าตอบแทน การบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ใช้ คณะกรรมการบริ ษัทเต็มคณะเป็ นผู้ทาหน้ าที่พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2551 นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ พิจารณาจากผลประกอบการของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังภาระหน้
้
าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
แล้ ว จึงเห็นสมควรกาหนดการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2551 เป็ นจานวนเท่ากับเงินบาเหน็จประจาปี 2550 คือ ท่าน
ละ 50,000 บาท รวมเป็ นเงินบาเหน็จประจาปี 2551 แก่กรรมการทังสิ
้ ้น 350,000 บาท
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,246,975 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียพิเศษ
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนและค่าเบี ้ย
ประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จสาหรับปี 2551 แก่กรรมการบริ ษัท ตาม
เหตุผลที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1.
คุณชาญศักดิ์ เต็มพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “การที่กรรมการใช้ คาว่า รอบคอบ ในการ
พิจารณาการจ่ายค่าบาเหน็จนัน้ อยากทราบว่าพิจารณาอย่างไร เมื่อบริ ษัทฯมีรายได้ ลดลง แต่ทาไม
บริ ษัทฯยังคงอัตราค่าบาเหน็จกรรมการเท่าเดิม ไม่ลดลง”
คุณวิชยั พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ ษัท ตอบข้ อซักถามว่า “บริ ษัทฯเคยได้ มีการประชุมเรื่ องนี ้
แล้ ว และเห็นว่าจานวนเงินที่กรรมการได้ รับนัน้ เป็ นจานวนขันต
้ ่าสุดแล้ ว และกรรมการทุกท่านได้
ทางานด้ วยความตัง้ ใจ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มาโดยตลอด บริ ษัทฯจึงเห็นว่ากรรมการสมควรได้ รับเงิ น
จานวนนี ้เพื่อเป็ นค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ในปี 2550 กรรมการได้ ยินดีลดค่าบาเหน็จจากปี 2549 มาเป็ น
จานวนครึ่งหนึง่ ของที่เคยได้ รับ กล่าวคือ ในปี 2549 กรรมการได้ รับค่าบาเหน็จคนละ 100,000 บาท
แต่ในปี 2550 เป็ นต้ นมากรรมการได้ รับค่าบาเหน็จคนละ 50,000 บาท ซึง่ เท่ากับในปี นี ้”
คุณจารัส สว่างสมุทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า “ในฐานะที่ตนเองเป็ นประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ต้ องขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านที่บริ หารงาน และทาให้ บริ ษัทฯขาดทุน แต่ขอ
ยืนยันว่ากรรมการทุกคนได้ ท่มุ เท และตังใจอย่
้
างที่สดุ แล้ ว กรรมการทุกท่านได้ มีการประชุมหารื อ
ร่วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นการประชุมนอกรอบ หรื อนอกเหนือจากวาระการ
ประชุมตามปกติ ซึ่งกรรมการก็ไม่ได้ รับค่าตอบแทนจากการประชุมดังกล่าว บริ ษัทฯจึงเห็นว่าค่า
บาเหน็ จ ที่ ก รรมการได้ รั บ นัน้ เป็ นเหมื อ นค่า เดิ นทางเล็ก น้ อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯจะให้ ก รรมการได้ ซึ่ง ไม่
มากมายและคิดว่าผู้ถือหุ้นคงจะเข้ าใจและสนับสนุน”
พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า “กรรมการ
ทุกคนได้ ร่วมมือกันที่จะแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในบริ ษัทฯ โดยมีการประชุมหารื อร่ วมกันค่อนข้ างบ่อย
และทุกครัง้ ที่มีการประชุม หากไม่ใช่การประชุมตามวาระ ก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้ ไม่
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ว่าจะเป็ นค่าน ้ามัน ค่าเดินทาง ค่าเบี ้ยเลี ้ยงต่างๆ ซึง่ ค่าตอบแทนที่กรรมการทุกคนได้ รับมีเพียงแค่ค่า
บาเหน็จ เป็ นจานวนคนละ 50,000 บาทเท่านัน้ ซึง่ กรรมการทุกคนก็นาเงินส่วนนี ้มาเพื่อใช้ จ่ายต่างๆ
ในการช่วยเหลือบริ ษัท จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจ และยืนยันว่ากรรมการทุกคนจะเร่ งแก้ ไขปั ญหา และ
ทาให้ บริ ษัทฯกลับมาสูภ่ าวะปกติ และจะพัฒนาไปเรื่ อยๆ”
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2551 แก่กรรมการบริ ษัท เป็ น
จานวนเท่ากับเงินบาเหน็จประจาปี 2550 คือ ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็ นเงินบาเหน็จประจาปี 2551 แก่กรรมการ
ทังสิ
้ ้น 350,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
21,728,175 เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
20,246,975 เสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2552
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัท ฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนัน้ บาเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ของการสรรหากรรมการ การกาหนดค่าตอบแทน การบริ หารความ
เสีย่ ง บริ ษัทฯใช้ คณะกรรมการบริ ษัทเต็มคณะเป็ นผู้ทาหน้ าที่พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
การพิ จ ารณาอนุมัติ เ รื่ อ งการก าหนดค่า ตอบแทนแก่ ก รรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท จะ
พิจารณาจากภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2551 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2551 ได้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ละ
20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท ประจาปี 2552 นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2552 โดยให้ คงเงินค่า
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2551 ที่ผา่ นมา โดยในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะได้ รับเป็ นจานวนเดือนละ 10,000 บาท (สาหรับค่าเบี ้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ หารในวันเดียวกัน กาหนดให้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุม เฉพาะการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างเดียวเท่านัน)
้
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งถื อหุ้นนับรวมกันได้ 20,246,975 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียพิเศษในการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มจานวน 1 ท่าน รวมจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
28 ท่าน
คิดเป็ นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 41,995,150 หุ้น
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2552 ตามอัตรา
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ
20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
10,000 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
21,748,175
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
20,246,975
เสียง
วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2552
ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (5) กาหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญ
ประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้ คือ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯกาหนด
ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีประจาปี
2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิแต่งตังนายสมชาย
้
คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอา
พล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรญา พุทธเสถี ยร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2551
บุค คลดัง กล่าวมี คุณ สมบัติ ครบตามข้ อ บังคับ ของบริ ษัท ฯ และสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียน
เลขที่ 3277 ได้ หน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯมาแล้ ว 3 ปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
สาหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
(1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277
ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาตังแต่
้ ปี 2549 – 2551 รวม 3 ปี
(2) นายอาพล จานงวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
ประธานจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตของบริ ษัทฯอีกวาระหนึง่ และ และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 885,000
บาท ซึง่ เป็ นอัตราทีเ่ ท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2551 ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ทัง้ 3
แห่งของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท
อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด ซึง่ มีคา่ สอบบัญชีประจาปี 2552 รวม 3 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 450,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม
ที่ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ อ นุมัติ แ ต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละก าหนดค่า ตอบแทน
ประจาปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
41,995,150
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้
คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ แนะนาว่า จากรายงานประจาปี หน้ า 42
บริ ษัทฯควรเพิ่มช่องในตารางเป็ นช่องรวมจานวนเพื่อรวมยอด และควรมีตารางสรุ ปจานวนหุ้นของกรรมการปี ปั จจุบนั
และย้ อนหลัง เพื่อตรวจสอบว่ากรรมการมีการซื ้อขายหุ้นหรื อไม่
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯจะนาข้ อเสนอแนะเรื่ องการเพิ่มช่องรวมยอดไปปรับใช้ ในปี ต่อไป และสาหรับเรื่ องจานวน
หุ้นของกรรมการนัน้ คุณมนตรี ฐิ รโฆไท กรรมการบริ ษัท กล่าวว่า “ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่า กรรมการบริ ษัทไม่เคยคิดจะ
ขายหุ้นของบริ ษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการบริ ษัททัง้ 3 คน ได้ แก่ คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ คุณจารัส
สว่างสมุทร และคุณมนตรี ฐิ รโฆไท ไม่เคยมีการขายหุ้นของบริ ษัทแม้ แต่ห้ นุ เดียว มีแต่ซื ้อหุ้นเพิ่มเติมเท่านัน้ จึงขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นเชื่อมัน่ ต่อกรรมการและบริ ษัทฯ”
ภายหลังการตอบข้ อซักถามแล้ ว ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด ต้ องการเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อให้ ที่ประชุมทราบ
หรื อพิจารณาหรื อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
บริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมนี ้ โดยจะ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนออกจากห้ องประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

นายวิชยั พูลวรลักษณ์
ประธานบริ ษัท / ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
เลขานุการบริ ษัท / ผู้บนั ทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 3

รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ งอีก 1 วาระ
นายวิชัย พูลวรลักษณ์
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
- สูค่ วามเป็ นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่นที่ 4 สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท รุ่นที่ 8 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- โครงการเสริ มสร้ างผู้จดั การยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2549 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท วรลักษณ์ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
2548 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2548 – ปั จจุบนั กรรมการมูลนิธิและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนทวีธาภิเศก
2549 – ปั จจุบนั กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 – ปั จจุบนั กรรมการ
วัดปทุมวนาราม (ฝ่ ายฆราวาส)
2550 – 2552
กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 – 2552
นายกสมาคม
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
2548 – 2552
รองประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สธท.)
2548 – 2552
อนุกรรมการกลัน่ กรองงานพัฒนาธุรกิจการลงทุนสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
2536 – 2547
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ บริ ษัท อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
2548 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2549 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท วรลักษณ์ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
 กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : -ไม่มี-
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การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552 : 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท : 3 ปี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่ม-ี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรส) : 600,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.27 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ม-ี
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : -ไม่เป็ น(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็ น(3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริ การ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 3

รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ งอีก 1 วาระ
นายธนเดช มหโภไคย
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางาน
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 – ปั จจุบนั นักวิชาการอิสระ
2542 – 2543
ผู้อานวยการสายงานสินเชื่อ
2539 – 2542
ผู้อานวยการสายหลักทรัพย์

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนบุคคลัภย์ จากัด (มหาชน)
สถาบันในประเทศ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์บคุ คลัภย์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : -ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552 : 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ : 8 ปี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.09 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีการมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุ คคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : -ไม่เป็ น(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็ น(3) ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริ การ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี21/38
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นิยามกรรรมการอิสระ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระ
โดยตรงตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วมหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ
ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาในบริ ษัท ฯ
บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
4. ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
5. ไม่ได้ เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเพื
้ ่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ ไม่มี ค ณะกรรมการสรรหา กรรมการได้ รั บ เลือ กตัง้ โดยที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
วิธีการแต่ งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะทาหน้ าที่เ ป็ นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือ กบุคคลที่จะเข้ าด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยมี การพิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับ ธุรกิ จ หรื อ
พิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ที่มีประสบการณ์
อย่า งไรก็ ต ามการแต่ง ตัง้ กรรมการใหญ่ จ ะผ่า นการพิ จ ารณาจากที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ง มี
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารร่วมอยูด่ ้ วย
นอกจากนี ้การแต่งตังคณะกรรมการจะต้
้
องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม(ก)
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับ
การเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ การพ้ นวาระตาแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้ องพ้ นวาระ
ทุกปี ตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
การสรรหาเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตาแหน่งและไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมการ
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ
30
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4
เดือนนับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วแล้ ว ให้ เรี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามั ญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ
31
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ
32
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ
33
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
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ข้ อ

34
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีค ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ
(ค)
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท ฯ ทังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่น เข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท ฯ หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
(จ)
การลดทุนของบริ ษัทฯ
(ฉ)
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ
(ช)
การควบบริ ษัทฯ
(ซ)
การเลิกบริ ษัทฯ
(ฌ)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
(ญ)
การออกหุ้นเพื่อชาระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตามมาตรา 54/1 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ข้ อ
35
การลงคะแนนลับ อาจจะกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
ข้ อ

36
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตังคณะกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
กิจการอื่นๆ
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม และการมอบฉันทะ
1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.1 บริ ษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็ นผู้เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมมา
แสดงตน และแจ้ งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิ ดลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมจนถึง
เวลาประชุมผู้ถือหุ้น
1.2
ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อ
เป็ นผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรู ปถ่ายซึ่งออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐบาล
1.3
ผู้มีอานาจกระทาแทนของผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลไทย หรื อนิติบคุ คลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้ วย
ตนเอง จะต้ องแสดงหนังสือ รั บรองการจดทะเบียน หรื อ หลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิ ติ บุคคล หรื อสาเนาเอกสาร
ดังกล่าวที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลที่มาประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล และแสดงบัตรประจาตัวตามที่กาหนดไว้
ในข้ อ 1.2 ด้ วย
2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูต่ า่ งประเทศ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อ โนตารี พบั บลิค หรื อ บุคคลอื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
2.3 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
2.3.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังในประเทศอื
้
่น ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.4.2 ต้ นฉบับหรื อสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อหลักฐานการเป็ นนิติบคุ คล พร้ อม
หลักฐานว่าผู้ใดมีอานาจลงนามมอบฉันทะ
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2.4.3

สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อ โนตารี พบั บลิค หรื อ บุคคลอื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ มนัน้ ๆ
2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้ องมีข้อความระบุให้ อานาจที่จะมอบ
ฉันทะช่วงได้ ด้วย
2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริ่ มเปิ ดลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 9.00 น.ถึง10.00 น.
หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
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รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
นายธนเดช มหโภไคย
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางาน
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 – ปั จจุบนั นักวิชาการอิสระ
2542 – 2543
ผู้อานวยการสายงานสินเชื่อ
2539 – 2542
ผู้อานวยการสายหลักทรัพย์

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนบุคคลัภย์ จากัด (มหาชน)
สถาบันในประเทศ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์บคุ คลัภย์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : -ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552 : 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ : 8 ปี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.09 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีการมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(3) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : -ไม่เป็ น(4) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็ น(3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริ การ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี-

28/38

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.........................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............

(1) ข้ าพเจ้ า.......................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวน
ทังสิ
้ ้นรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื ่องหมาย  หน้าชื ่อผูร้ บั มอบฉันทะเพียงชื ่อเดียว)
 1.............................................................................................................อายุ..................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่................... ถนน.................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
 2.............................................................................................................อายุ..................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่................... ถนน.................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
 3. นายธนเดช มหโภไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 216/12 หมูท่ ี่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรมไฮเรสซิเด้ นซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ...........................................ผู้มอบฉันทะ
(..........................................)

ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ถือไว้ ได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.........................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............
(1) ข้ าพเจ้ า.......................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวน
ทังสิ
้ ้นรวมจานวนหุ้น...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ................................ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื ่องหมาย  หน้าชื ่อผูร้ บั มอบฉันทะเพียงชื ่อเดียว)
 1.............................................................................................................อายุ..................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่................... ถนน.................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
 2.............................................................................................................อายุ..................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่................... ถนน.................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
 3. นายธนเดช มหโภไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 216/12 หมูท่ ี่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรมไฮเรสซิเด้ นซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2552 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 27 เมษายน 2552
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2552
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1) นายวิชยั พูลวรลักษณ์
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
2) นายธนเดช มหโภไคย
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเรื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2552 แก่ กรรมการบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2553
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2553
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัทเข้ าซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดในบริษัท ทีวี.เทเลคอม จากัด (“TVT”)
จากกลุ่มผู้ถอื หุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้ อย และนาง
มณีรัตน์ ศรีมาน้ อย รวมทัง้ การดาเนินการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากจานวน 184,060,000 บาท เหลือ
จานวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ ยังไม่ ได้
จาหน่ ายจานวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นที่บริ ษัทออกไว้ เพื่อรองรั บใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ี
จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลดแล้ วในวาระที่ 10-11
คือ จากจานวน 129,489,000 บาท เป็ น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจานวน 46,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 23,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 2 บาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 13พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ใ้ ห้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้ าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผู้มอบฉันทะ
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรม
ไฮเรสซิเด้ นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.........................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............
(1) ข้ าพเจ้ า....................................................สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์...........................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ......................................
.........................ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ........................................ เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื ่องหมาย  หน้าชือ่ ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงชือ่ เดียว)
 1.............................................................................................................อายุ........... .......ปี
อยู่บ้านเลขที่................... ถนน.................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
 2.............................................................................................................อายุ..................ปี
อยู่บ้านเลขที่................... ถนน.................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
 3. นายธนเดช มหโภไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรมไฮเรสซิเด้ นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนน
อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ ......................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ......................... เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 27 เมษายน 2552
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2552
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1) นายวิชยั พูลวรลักษณ์
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
2) นายธนเดช มหโภไคย
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตเิ รื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2552 แก่ กรรมการบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2553
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2553
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ บริษัทเข้ าซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดในบริษัท ทีวี.เทเลคอม จากัด (“TVT”) จากกลุ่มผู้
ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้ อย และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้ อย
รวมทัง้ การดาเนินการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มั ติการลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากจ านวน 184,060,000 บาท เหลื อจ านวน
129,489,000 บาท โดยการยกเลิ กหุ้ นสามั ญที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ วแต่ ยั งไม่ ได้ จ าหน่ ายจ านวน
27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นที่บริษัทออกไว้ เพื่อรองรั บใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลดแล้ วในวาระที่ 10-11 คือ จาก
จานวน 129,489,000 บาท เป็ น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจานวน 46,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่ จานวน 23,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
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 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 13พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ร ะบุไว้ ในหนังสื อมอบฉันทะนี ใ้ ห้ ถือ ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรั บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผู้มอบฉันทะ
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรม
ไฮเรสซิเด้ นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่............. เรื่ อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 6
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