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2 มีนาคม 2555
เรื่ อง

การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมีสว่ นร่ วมเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 โดยการให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี ้
1. เสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินกิจการ และประสงค์ให้ บรรจุในวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ พิจารณากลัน่ กรอง สรุ ปความเห็น และบรรจุ
เป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
2. เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้ องตามข้ อกาหนดของ
กฎหมาย และกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ พิจารณากลัน่ กรอง สรุ ป
ความเห็นว่าจะมีรายชื่อบุคคลใดที่จะได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
2555 เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบตั ิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ผู้เสนอวาระต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย และเรี ยกรับชาระค่าหุ้นเต็ม จานวน และมีการถือ
ครองหุ้นติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เสนอ
2. รายละเอียดของข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องนาส่งแก่บริ ษัทฯ ในการเสนอวาระ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
2.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address (ถ้ ามี) ที่บริ ษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
ของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อหรื อเสนอวาระอื่น โดยหากเป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ ก็ต้องให้
ข้ อมูลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกคน
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2.2 รายละเอียดหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ได้ ถือครองไว้ โดยแนบเอกสารการถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ
(Statement) ณ วันที่เสนอวาระ ซึง่ ออกโดยตัวแทนซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็ น
หลักฐานยืนยัน ทังนี
้ ้หากเป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอจะต้ องแนบเอกสารการถือครอง
หุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และต้ องเป็ นเอกสารลงวันที่เดียวกันทุกราย
2.3 กรณีการเสนอเรื่ องเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาเป็ นวาระอื่นในการประชุมผู้ถือหุ้น
ต้ องเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ หรื อเรื่ องอื่นใดที่อาจเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.4 กรณี การเสนอชื่ อบุคคลที่ สมควรได้ รั บแต่งตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะพิจารณาก่อนนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทฯ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อต้ องมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ โดยผู้เสนอชื่อจะต้ องส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน รู ปถ่าย
ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อมประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อ ซึ่งต้ องมีลงนามการรั บรองสาเนาถูกต้ อง และหนังสือแสดงความยินยอมให้
เสนอชื่ อ จากบุค คลที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ มาทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นโดยส่ง ถึ ง ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. ช่องทางในการรับการเสนอวาระการประชุม มีดงั นี ้
3.1 www.ircp.co.th
3.2 e-mail address ของบริ ษัทฯ ที่ ir@ircp.co.th
3.3 โทรสาร หมายเลข 0-2203-0763
ผู้ถือหุ้นและ/หรื อกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เข้ าหลักเกณฑ์ สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่สมควรได้ รับ
การแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ หรื อเสนอวาระอื่นในเบื ้องต้ นก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้เสนอจะต้ องส่งข้ อเสนอและรายละเอียดประกอบตามข้ อ 2 มายังประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/106-108 ซ.ศูนย์วิจยั ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอวาระแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ หรื อวาระอื่น โดยผู้ถือหุ้น”
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บริ ษัทฯ จะเปิ ดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึง
วันที่ 12 มีนาคม 2555 เท่านัน้ โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็ นสาคัญ
4. ภายหลังจากวันที่ ปิดรั บ การเสนอวาระการประชุมฯ จากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะดาเนินการสรุ ป
รายละเอียดต่างๆ เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยผลการพิจ ารณาจะ
ดาเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ หรื อพิจารณาแล้ วเห็นว่าวาระอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กิจการของบริ ษัทฯ หรื อต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ก็จะนาชื่อบุคคลหรื อ
เรื่ องนันๆ
้ เสนอไว้ ในวาระการประชุมฯ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังความเห็
้
นจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
4.2 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ยัง ไม่สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาแต่งตังบุ
้ ค คลที่ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ หรื อยังไม่สมควรให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่ องอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุไว้ ในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ พร้ อมชี ้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอีกครัง้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2555 ในระเบียบวาระอื่นๆ
ทังนี
้ ้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
จึงเรี ยนเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

