บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2555

วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ า
เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ

บมจ. 40854600002

8 มีนาคม 2555
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555

เรี ยน

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
2. รายงานประจาปี 2554 ซึง่ ประกอบด้ วยสาเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. ข้ อ มูลของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการใหม่ กรรมการที่ เ ข้ า แทน
กรรมการที่ครบกาหนด และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
4. ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือแจ้ งรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องนามาแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ “IRCP” เมื่อวัน
พุธ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ กาหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ า เลขที่ 254 ถนนรั ชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2274-0777 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์
ที่ 25 เมษายน 2554 แล้ ว เสร็ จ ภายใน 14 วัน นับ แต่วัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น และบริ ษั ท ฯได้ ส่ง ให้ ต ลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงาน
โดยถูกต้ องครบถ้ วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผล การดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ปรากฎในหนังสือรายงานประจาปี 2554 (Annual Report 2011) ตามสิง่ ที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 2
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ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น เพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 39 กาหนดว่า
บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนนี ้ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2554 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2554
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิ สาหรั บผลการด าเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริ ษั ทฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิ
35,712,018.99 บาท แต่เนื่องจากยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา 11,943,335.04 บาท และต้ องตังประมาณ
้
การผลประโยชน์พนักงานอีก 4,255,832 บาท ดังนันจึ
้ งเหลือกาไรสะสมอยูจ่ านวน 19,512,851.95 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2554 เป็ นจานวนเงิน 8,774,450 บาท เนื่องจากบริ ษัทฯ เพิ่งฟื น้ จากการขาดทุนสะสม
ถึงแม้ วา่ จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอัตราร้ อยละ 50 แต่บริ ษัทยังคงจ่ายให้ ในอัตราที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2553
1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
58,772,709.45 บาท
2. จานวนหุ้น
87,744,500 หุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
งดจ่าย
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
งดจ่าย

ปี 2554
35,712,018.99 บาท
87,744,500 หุ้น
0.10 บาท
8,774,450 บาท
ร้ อยละ 25

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 16 กาหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
ได้ ให้ ความสาคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมีสว่ นร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 – 12 มีนาคม 2555 ปรากฎว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ได้ แก่ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ และ นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สาหรับพลอากาศเอกบรรจง
อุดมสรยุทธ ขอออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทตามวาระ โดยคณะกรรมการได้ เสนอชื่อนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
เข้ ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระ ทาให้ จานวนกรรมการอิสระยังคงเท่าเดิม เพื่อเป็ นการ
ถ่วงดุลและสอบทานการบริ หารงานให้ เป็ นไปอย่างโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ กระบวนการคัด เลื อ กผู้ด ารงต าแหน่ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ได้ ผ่ า นคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกัน
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ ว กล่าวคือ กรรมการ ทัง้ 2 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอชื่อ
เลือกกลับเข้ ามา และอีก 1 ท่านที่เสนอชื่อเป็ นกรรมการเข้ าใหม่ เป็ นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด อีกทังเป็
้ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นา
และวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการผู้ได้ รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 3
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเรื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2554 แก่ กรรมการบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2553
เป็ นจานวนเงินท่านละ 200,000 บาท รวม 7 ท่าน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,400,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี
2554 แก่กรรมการบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเงิน ท่านละ 200,000 บาท รวม 8 ท่าน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,600,000 บาท
ทังนี
้ ้ การกาหนดการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี แก่กรรมการบริ ษัทฯ ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนด
จ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ได้ ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดย
พิ จ ารณาจากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ย รวมทัง้ บทบาทหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ดัง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจ าปี 2554 ในหัว ข้ อ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
ประจาปี 2554 ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ
20,000 บาท
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ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการประจาปี 2555 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุม ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ
20,000 บาท
ทังนี
้ ้ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน อย่ า งไรก็ ต าม การก าหนดค่า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย รวมทังบทบาทหน้
้
าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2554 ในหัวข้ อขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2555
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ค นเดิ ม ก็ ได้ และตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ก าหนดว่า ผู้ สอบบัญ ชี ต้ อ งไม่เ ป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
ได้ อนุมตั ิแต่งตังนายอ
้
าพล จานงวัฒน์ ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4387 ของบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2554
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจาปี 2554 ในหัวข้ อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายอาพล จานงวัฒน์ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล และนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี
2554 ได้ เป็ นอย่ างดี อี กทัง้ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วน ตามข้ อบัง คับของบริ ษั ทฯ สานักงานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2555 ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2555 อีกวาระหนึง่
(1) นายอาพล จานงวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2554)
(2) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษัทจดทะเบียนต้อง
จัดให้มีการหมุนเวี ยนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี รายเดิ มปฏิ บตั ิ หน้าที ่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยการนับจานวนปี ของผูส้ อบบัญชี จะ
นับเฉพาะปี ทีผ่ สู้ อบบัญชี ผนู้ นั้ ลงลายมื อชื ่อในงบการเงิ น
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2) อนุมตั ิคา่ ตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2555 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2554
ซึง่ ค่าสอบบัญชีนี ้สอดคล้ องกับปริ มาณงานและเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับ บริ ษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นนอกจากบริ การสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้นายอาพล จานงวัฒน์ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ทัง้ 4 แห่งของบริ ษัทฯ ร่ วมด้ วย คือ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชั่น จากัด, บริ ษัท อินเตอร์
เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด และ บริ ษัท
ทีวี เทเลคอม จากัด ซึง่ มีคา่ สอบบัญชีประจาปี 2555 รวม 4 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 687,500 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณากลัน่ กรองสรุปความเห็น และบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ตังแต่
้ วนั ที่ 5 – 12
มีนาคม 2555 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้ า
อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสาคัญคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนด
ไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในการนี ้บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 และขอความร่ วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริ ษัทฯ อย่างน้ อยก่อนวันประชุม 3 วันทา
การ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้ า โดยจ่าหน้ าซองถึง
สานักงานผู้บริ หาร
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร : 0 2203 0763
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 – 10.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชยั พูลวรลักษณ์ )
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2554
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวัสดี ชัน้ 2 โรงแรมไฮเรสซิเดนซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศกดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 29
คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.47 ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 63,195,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.02
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
โดยมีนายวิชยั พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 33 ซึ่ง
กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการบริ ษัท ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี รอง
ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม ทังนี
้ ้มี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริ ษัทแนะนาคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
3. นายจารัส สว่างสมุทร
กรรมการ
4. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายอาพล จานงวัฒน์
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด
8. นางสาวสุพรรษา กัณหาลี
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด
9. นายดล เหตระกูล
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเข้ าใหม่
ก่อนเริ่ มประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุม ซึ่งกาหนดตามข้ 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 โดยจะสอบถามที่ประชุม
ว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง หรื อไม่ หากมีผ้ ูถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่
ประชุมมีมติอนุมตั ิเห็นด้ วย หรื อรับรอง หรื อรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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-

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โดยใช้ แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริ ษัทฯได้ นาคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตาม
ความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว

เพื่อให้ การประชุมครัง้ นี ้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังเพื
้ ่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสียง
และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตัง้
- คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- คุณอาพล จานงวัฒน์
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด
- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึง่ คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ เสนอตัวเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมเป็ น
กรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ คณ
ุ ฉัตรชัย พัฒนวรพันธ์ ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้ งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ ทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง เป็ นจานวนเท่าใด ให้ ผ้ เู ข้ าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้ วเสร็ จ
ประธานกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เส
ริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้ องและครบถ้ วน จึงมีมติเป็ น เอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
56,038,600
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
วาระที่ 2

เสียง
เสียง
เสียง

รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประธานแถลงต่อที่ ประชุมว่า บริ ษั ทฯ ได้ จัดท ารายงานของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เกี่ ย วกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2553 ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า ได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ องครบถ้ วน ตาม
ข้ อกาหนดของสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (กลต.) และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย ผมขอรายงานผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ดังนี ้
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กลุม่ บริ ษัทฯ

มีรายได้ รวม 1,114.44 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจาก 610.19 ล้ านบาท ในปี 2552 เป็ นจานวน 504.25 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 82.64 %
มีคา่ ใช้ จ่ายรวม 141.21 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจาก 122.56 ล้ านบาท ในปี 2552 เป็ นจานวน 18.65 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 15.22 %
กาไรสุทธิ 58.77 ล้ านบาท
ในขณะที่ปี 2552 มีกาไรสุทธิ 16.12 ล้ านบาท
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 42.65 ล้ านบาท
สาหรับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปนัน้ คุณ กังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงาน

ดังนี ้
“นับแต่ปี พศ. 2552 ในช่วงกลางปี ที่ผมและทีมงาน เข้ ารับหน้ าที่บริ หารจัดการ IRCP อย่างเบ็ดเสร็ จ เพื่อ
พลิกฟื น้ และแก้ ไขสถานการณ์ เราต้ องเผชิญกับสภาวะแวดล้ อมที่ท้าทายรอบด้ าน ตังแต่
้ ปัจจัยภายในที่ขาดสภาพคล่องอย่าง
หนัก ยอดขายที่ตกต่า ตลอดจนโครงการที่ยงั ไม่สามารถส่งงานได้ อีกหลายโครงการ นอกเหนือจากนี ้ยังผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอก ตังแต่
้ สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทังความผั
้
นผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ตลอดจน
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ซึง่ นับว่าเป็ นช่วงที่เหนื่อยยากที่สดุ นับตังแต่
้ เริ่ มก่อตัง้ IRCP ในปี 2529”
“เราได้ ทาการเปลีย่ นแปลงอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ ว โดยยกเลิกกิจการที่ไม่สามารถทารายได้ มีคา่ ใช้ จ่าย
สูง และมีความเสีย่ งสูง พร้ อมทังได้
้ มีการก่อตังธุ
้ รกิจใหม่ ซึง่ ได้ แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม โดยบริ ษัทได้ เป็ นผู้แทนจาหน่ายอุปกรณ์
โทรคมนาคม ของ NOKIA SIEMENS Networks โดยเริ่ มชนะการประกวดราคาโครงการ Next Generation Networks ที่ บริ ษัท
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และยังมีโครงการต่อเนื่องตามมาอีกหลายโครงการ”
“ผมและทีมงาน IRCP ตลอดจนคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมแรงร่วมใจทางานหนักอย่างต่อเนื่อง ด้ วย
ความมุง่ มัน่ ทุม่ เท จนทาให้ ในปี 2552 เราเริ่ มพลิกฟื น้ กลับมามีกาไรสุทธิ 16.12 ล้ านบาท มีรายได้ จากการขายรวม
610.19 ล้ านบาท ซึง่ ส่งผลต่อเนือ่ งให้ ปี 2553 นี ้ IRCP มีรายได้ จากการขายรวม 1,114.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 82.64
และมีกาไรสุทธิ 58.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 264.59 เมื่อเทียบกับปี 2552 นับเป็ นประวัติการณ์การสร้ างกาไรสูงสุด
ฉลองครบรอบ 25 ปี IRCP ซึง่ กล่าวได้ วา่ บริษัทประสบความสาเร็ จอย่างมากในการผลิกฟื น้ ธุรกิจ และกลับมามีสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ปลอดภัยมากขึ ้น”
“อย่างไรก็ตาม เรามีนโยบายที่ชดั เจน ที่จะให้ IRCP คงความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องและถาวร โดยเราได้ จดั การ
ปรับปรุงธุรกิจให้ มีความมัน่ คง มีการควบคุมบริ หารความเสี่ยงที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมทังพั
้ ฒนาแนวทางการบริ หาร และให้
ความสาคัญในการจัดการพัฒนา และดูแลบุคคลากร โดยบริ ษัทได้ เชิญผู้บริ หารมืออาชีพเข้ าร่วมงาน และมีผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นที่
ปรึกษา เพื่อให้ IRCP เป็ นบริ ษัทที่มีคณ
ุ ภาพ ยัง่ ยืน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นของ IRCP”
“การพลิกฟื ้นของ IRCP ได้ อย่างรวดเร็ วนัน้ เกิ ดจากการสนับสนุนจากผู้มีพระคุณของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท ทีมงานที่เหนียวแน่นกับ IRCP คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ และที่สาคัญคือผู้ถือหุ้น ที่ได้
กรุณาให้ ความไว้ วางใจในบริ ษัทเป็ นอย่างดีตลอดมา ในนามของบริ ษัท ผมจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้”
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โดยประธานได้ ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1. คุณอคัมย์สริ ิ สิริธนกุลชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “จะเห็นได้
ว่ารายได้ ในปี 2553 ได้ เติบโตขึ ้นจากปี 2552 ถือว่าค่อนข้ างมาก อยากทราบว่าในปี 2554 ทาง
บริ ษัทมีแนวทางในการดาเนินนโยบายในการที่จะรักษารายได้ ให้ คงที่ หรื อเพิ่มขึ ้นอย่างไรบ้ าง และ
บริ ษัทจะมีการรับงานจากทางภาครัฐเพิ่มขึ ้นหรื อไม่”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “เมื่อเราสร้ างผลงานในปี
2553 ซึง่ เป็ น KPI ที่ท้าทายทีมงาน และหลังจากบริ ษัทเราได้ มกี ารพัฒนาขึ ้น โดยสามารถดูได้ จากงบ
การเงินและการรับงานทีท่ าแล้ วจบ ทีมงานมีความสุขในการทางาน เนื่องจากบริ ษัทฯมีนโยบายให้ ความ
ยุติธรรมกันคนทางานและทีมงาน มีผลตอบแทนที่เป็ นธรรม บริ ษัทฯเริ่ มมีชื่อเสียงมากขึ ้น และมีคนที่มี
คุณภาพเข้ ามาร่วมงาน ขณะนี ้ได้ ขยายธุรกิจทางด้ านไอทีเพิม่ ขึ ้น ก็จะมีการรับงานทางด้ านราชการเพิ่ม
มากขึ ้น บริ ษัทฯมีชื่อเสียงทีด่ ีมาตลอด 25 ปี มีเป้าหมายที่สงู ขึ ้น เมือ่ ปี 2553 เมื่อบริ ษัทฯมีผลการ
ดาเนินงานดีขึ ้น ก็ได้ มีการจ่ายผลตอบแทนพนักงานให้ เป็ นธรรม มีการคืนสวัสดิการ และสามารถ
จ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานได้ ในขณะที่บริ ษัทบางบริษัทไม่สามารถทาได้ นอกจากเราจะได้ ผ้ บู ริ หารและ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานแล้ ว เราทุกคนยังคงต้ องพัฒนาตัวเอง ตังแต่
้ ระดับซีอีโอ ผู้บริ หารระดับสูง
จนถึงส่งเสริ มให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องได้ มีการสอบ certificate ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
นอกจากนี ้ยังมีการจัดอบรมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทอย่างต่อเนื่องอีกด้ วย”
2. นายศุภกาญจน์ คุ้มบน ผู้รับมอบฉันทะจากบริ ษัทกมลประกันภัย สอบถามว่า “เมื่อมีรายได้ เพิม่ ขึ ้น
จากการรับงานจากทางภาครัฐ จะมีผลทาให้ margin ลดลงหรื อไม่
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “ถ้ าเปรียบเทียบวิธีการ
ทางานเมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว เราจะเห็นได้ วา่ เรา มีการพัฒนาวิธีการดาเนินงาน ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น มี
เครื่ องมือในการบริ หารที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทีมงานมีประสบการณ์มากขึ ้นและมีรูปแบบในการเลือก
รับงานให้ เหมาะสม โดยจัดหา Application ที่เหมาะสม และใช้ วธิ ีบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่ม Margin ในโครงการ ดังนันในแต่
้
ละงานจึงมีคา่ Margin และ GP ที่สงู นอกจากนี ้เรายังสามารถ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ดี จึงมัน่ ใจได้ วา่ GP จะมากขึ ้นโดยภาพรวมคือ เราเข้ มงวดกับทุก KPI เพื่อให้ เรามี
ค่า Margin ของโครงการทีด่ ี โดยเฉพาะการส่งมอบรายการไม่ถกู หลักเหมือนในปี ที่ผา่ นมา”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษัทฯ และรับรองรายงานประจาปี 2553 ของคณะกรรมการ
มติท่ ปี ระชุม
รั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษัทฯ และรั บรองรายงาน
ประจาปี 2553 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษั ทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษั ท ฯ ได้ จ ัด ทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ของบริ ษั ท ฯ สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท เอส.เค.
แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่า
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ถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบ
บัญชี อิสระและงบการเงิ น ” ของรายงานประจาปี 2553 ของคณะกรรมการฯ
งบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวนัน้ แสดงให้ เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทฯ รวมทัง้ บริ ษัทย่อย
มีสนิ ทรัพย์รวม 1,044.63 ล้ านบาท
มีหนี ้สินรวม 746.27 ล้ านบาท
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 298.36 ล้ านบาท
มีรายได้ รวม 1,114.44 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 58.77 ล้ านบาท
รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าว จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยประธานได้ ให้ ผู้ถือ
หุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1. คุณ อคัม ย์ สิริ สิริธ นกุลชัย ผู้รั บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ ม ผู้ลงทุน ไทย สอบถามว่า “จาก
รายงานงบกาไรขาดทุนในเรื่ องของลูกหนี ้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 9.3 ลูกหนี ้การค้ า
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ออกใบแจ้ งหนี ้ ในปี 2552 และในปี 2553 จะมีนโยบายในการบริ หารลูกหนี ้ในส่วนนี ้
อย่างไร และการติดตามลูกหนี ้สงสัยจะสูญ”
คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า “ลูกหนี ้การค้ า
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ออกใบแจ้ งหนี ้ โดยความหมายของรายการนีแ้ ล้ ว ทางบริ ษัทฯปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรู้ รายได้ โดยมีวิธีรับรู้ รายได้ ตามอัตราส่วนร้ อยละที่
สาเร็ จของงาน ดังนันลู
้ กหนี ้ที่ยงั ไม่ได้ ออกใบแจ้ งหนี ้ที่เกิดขึ ้น เพราะว่ายังอยูใ่ นระหว่างการตรวจรับงาน
เพียงแต่วา่ ยังไม่สามารถออกใบแจ้ งหนี ้ได้ จนกว่าจะได้ รับการตรวจรับและยืนยันจากหน่วยงานราชการ
เพราะฉะนันในช่
้ วงปลายปี บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการชื่อ NGN หรื อ New Generation Network ซึ่งมี
มูลค่า 309 ล้ าน เมื่อบริ ษัทฯได้ ทางานและมีการส่งมอบงาน ทาให้ บริ ษัทฯ รับรู้ รายได้ และทาให้ เกิด
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ได้ ออกใบแจ้ งหนี ้สูงขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ได้ เป็ นการแสดงว่าบริ ษัทฯมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี ้
ในส่วนนี ้แต่อย่างใด ส่วนเรื่ องของหนี ้สูญของบริ ษัทฯ มีจานวนน้ อยมากเพราะว่าโครงการที่บริ ษัทรับงาน
มาเป็ นโครงการที่รับงานมาจากหน่วยงานของรัฐ บริ ษัทฯจึงไม่มีปัญหาทางด้ า นหนีส้ ญ
ู หากจะมี
ปั ญหาอยูบ่ ้ าง จะเป็ นเรื่ องการล่าช้ าของการดาเนินงานโครงการ”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ ให้ ที่ประชุมลงมติ
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่มจานวน 1 ท่าน (ถือหุ้นจานวน 157,100 หุ้น) รวมจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
28 ท่าน คิดเป็ นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 56,195,700 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
56,195,700
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2553
ตามนโยบายการจ่ายเงิ น ปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 50 ของ
กาไรสุท ธิ สาหรั บ ผลการดาเนิน งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี 255 3 ที ่ผ่า นมา บริ ษั ท ฯมีผ ลประกอบการกาไรสุท ธิ
43,876,195.03 บาท แต่เ นื ่อ งจาก ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2553 บริ ษั ท ฯ ยัง คงมีผ ลขาดทุน สะสม จ านวน
11,934,335.04 บาท คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิง ดจ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผล
การดาเนินงานประจาปี 2553 ที่ผา่ นมา
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงิ นปั น ผลสาหรั บ ผลการดาเนิน งานประจาปี
2553 โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่มจานวน 1 ท่าน (ถือหุ้นจานวน 7,000,000 หุ้น) รวมจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
29 ท่าน คิดเป็ นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 63,195,700 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ วมีมติ เป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติการงดจ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลการดาเนิน งาน
ประจาปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
63,195,700
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ ซึ่งพ้ น
จากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ มีกรรมการออกจากตาแหน่ง
จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายจารัส สว่างสมุทร
และ 2. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่า ทัง้ 2 ท่า นเป็ นบุค คลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่โ ดดเด่น มีข อบเขตความรั บ ผิด ชอบสูง ปรากฎผลงานที่มีศ ัก ยภาพเป็ นที่ย อมรั บ อย่า งต่อ เนื่อ ง
นอกจากนีย้ งั เป็ นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์ กร ซื่อสัตย์ สุจริ ต และอุทิศตัวในการปฎิบัติหน้ าที่เพื่อประโยชน์ สูงสุดให้ แก่
บริ ษั ท ฯตลอดมา ทัง้ 2 ท่า นไม่เ คยถูก ลงโทษ ไล่อ อก หรื อ ปลดออกฐานทุจ ริ ต ต่อ หน้ า ที่ห รื อ ไม่เ คยรั บ โทษจาคุก ใน
ความผิดเกี่ ยวกับทรั พย์ ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิ จ การหรื อ เข้ า เป็ นหุ้น ส่ว นหรื อ ผู้ถื อ หุ้น ในนิติบุค คล
อื่น ที่มีส ภาพอย่า งเดีย วกัน และเป็ นการแข่ง ขัน กับ กิ จ การบริ ษั ท ฯ และ ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ ท างครอบครั ว ระหว่า ง
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ผู้บ ริ ห าร โดยมีร ายละเอีย ดและประวัติข องผู้ถ ูก เสนอชื่ อ ให้ ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการอีก วาระหนึ่ง ปรากฏตาม
หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ าที่ 19 และ 20
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการที่ต้ อ งออกตามวาระ
ทัง้ 2 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเป็ นรายบุค คล และประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
1. นายจารั ส สว่างสมุทร
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ
นายจารั ส สว่างสมุทร ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
63,195,700
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
2. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ
พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์ ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
63,195,700
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
วาระที่ 6

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2553 แก่ กรรมการบริษัทฯ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ใน
กรณี ที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนันบ
้ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ของการสรรหากรรมการ การกาหนดค่าตอบแทน การบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ใช้ คณะกรรมการบริ ษัทเต็มคณะเป็ นผู้ทาหน้ าที่พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2553 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาจากผลประกอบการของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังภาระหน้
้
าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านแล้ ว จึง
เห็นสมควรกาหนดการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2553 เป็ นจานวน ท่านละ 200,000 บาท
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 19,621,625 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียพิเศษใน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จสาหรับปี 2553 แก่กรรมการบริ ษัท ตาม
เหตุผลที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2553 แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นจานวน
เงินท่านละ 200,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน

43,574,075
19,621,625

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2554
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ในกรณี ที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนันบ
้ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ของการสรรหากรรมการ การกาหนดค่าตอบแทน การบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัทฯใช้ คณะกรรมการบริ ษัทเต็มคณะเป็ นผู้ทาหน้ าที่พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณา
จากภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
กิจการให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผา่ นมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30
เมษายน 2553 ได้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ละ
ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2554 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554 โดยให้ คงเงินค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการเท่ากับปี 2553 ที่ผา่ นมา โดยในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบที่เคย
ได้ รับเป็ นจานวนเดือนละ 10,000 บาท ให้ ยกเลิก
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 19,621,625 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียพิเศษใน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2554 ตามอัตรา
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ
20,000 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน

43,574,075
19,621,625

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2554
ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (5) กาหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญ
ประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้ คือ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่า
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ผู้ สอบบัญชีประจาปี
2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอาพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนริ ศ
เสาวลักษณ์ สกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรญา พุทธเสถี ยร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2553
บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติครบตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายอาพล จานงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663
ได้ หน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 2 ปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
สาหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
(1) นายอาพล จานงวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(2) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
(3) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่
เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2553 ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นนอกจากบริ การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ทัง้ 4 แห่ง
ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด บริ ษัท อินเทลลิ
เจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิ วติ ้ง จากัด และบริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2554 รวม 4 แห่ง เป็ น
จานวนเงิน 691,000 บาท
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
63,195,700
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาแต่ งตัง้ นายดล เหตระกูล เป็ นกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 14 หมวดที่ 5 หัวข้ อเรื่ องคณะกรรมการ ได้ ระบุไว้ ว่า“ให้ บริ ษัท มีคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม้ น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร”
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คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าควรให้ แต่งตัง้ นายดล เหตระกูล เป็ นกรรมการบริ ษัท เนื่องด้ วยเป็ น
บุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หาร เป็ นอย่างดี ประกอบกับ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั จึงเล็งเห็นว่า บริ ษัทควรจะมีคณะกรรมการบริ ษัท ที่แข็งแรง มีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตขึ ้น
ของบริ ษัท ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่จะเกิดความมัน่ ใจในบริ ษัทมากยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการเข้ าใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ าที่ 21
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ นายดล เหตระกูล เป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังให้
้
บริ ษัทดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน

63,195,700
-

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท เพื่อให้ รองรับธุรกิจใหม่
เนื่องด้ วยบริษัทจะมีการเปิ ดธุรกิจใหม่ ภายใต้ ชื่อ Home Land Security ซึง่ เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับการขาย
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ซึง่ ตามรายละเอียดในวัตถุประสงค์บริ ษัท มีวตั ถุประสงค์ทงหมดจ
ั้
านวน 53 ข้ อ แต่ยงั ไม่มี
วัตถุประสงค์ที่ระบุและรองรับธุรกิจดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ ครอบคลุมและรองรับธุรกิจนี ้ คณะกรรมการ
จึงเห็นควรให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพื่อให้ รองรับธุรกิจใหม่ ชื่อ Home land Security โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลุมและรองรับธุรกิจดังกล่าว จานวน 3 ข้ อ (ข้ อ 54 - 56) ดังนี ้
(54) ประกอบกิจการค้ า สัง่ เข้ ามาจาหน่าย หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่าย อุปกรณ์รักษาความสงบและปราบ
จลาจลทุกชนิด เช่น หน้ ากากป้องกันแก๊ สพิษ กระบองไฟฟ้า เสื ้อเกราะป้องกันตัวและแผ่นเกราะป้องกัน
กระสุนและสะเก็ดระเบิดทุกชนิด
(55 ) ประกอบกิจการค้ า สัง่ เข้ ามาจาหน่าย หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่าย บรรดายุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์
และยุทธปั จจัยทุกประเภท เช่น เครื่ องอิเล็กโทรนิกส์ทกุ ชนิด เครื่ องสนามทุกชนิด เช่น กล้ องมอง
กลางคืน กล้ องมองระยะไกล และเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเก็บกู้ระเบิดทุกชนิด เช่นหุน่ ยนต์บน
บก หุน่ ยนต์ใต้ น ้า ยานบินไร้ นกั บิน เครื่ องโซน่าร์ เครื่ องมือในการทางานใต้ น ้า เครื่ องนาทางใต้ น ้า เครื่ อง
ตรวจหาโลหะ เครื่ องตรวจหาวัตถุระเบิด เครื่ องเอ็กซ์เรย์ เครื่ องตรวจติดตามบุคคลและวัตถุด้วยระบบ
GPS และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องตรวจหาอาวุธ ทุกชนิดรวมทังชิ
้ ้นส่วนอะไหล่
(56) ประกอบกิจการค้ า สัง่ เข้ ามาจาหน่าย หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่าย บรรดาเครื่ องควบคุมระบบรักษา
ความปลอดภัย และติดตามวัตถุสงิ่ ของ ที่ใช้ ระบบการแสดงตนด้ วยคลืน่ วิทยุ (RFID) พร้ อมทังระบบ
้
โปรแกรมการใช้ งาน
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพื่อให้ รองรับ
ธุรกิจใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
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63,195,700
-

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใด ต้ องการเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อให้ ที่ประชุมทราบหรื อพิจารณาหรื อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมนี ้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ คือ
www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 11.05 นาฬิกา

นายวิชยั พูลวรลักษณ์
ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บนั ทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 3

รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ งอีก 1 วาระ
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
อายุ 52 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

สัญชาติ ไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเล็คทรอนิคส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม
หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ ายอานวยการ โดยสถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สานักศาลปกครอง
ประสบการณ์ ทางาน
2553 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2551 – 2553
รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2548 – 2551
รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ร่วม) บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2529 – 2550
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่สารสนเทศ
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท
2553 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
7/7 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร
8/8 ครัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท : 26 ปี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย :
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท : 8,651,875 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.860 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ม-ี
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ 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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รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ งอีก 1 วาระ
นายนที กิตติวิทย์ เชาวกุล
อายุ 44 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

สัญชาติ ไทย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรม
หลักสูตร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ ทางาน
2553 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน
2552 – 2553
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2544 – 2550
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
2537 – 2543
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน

บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่

ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท
2553 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
7/7 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
8/8 ครัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท : 2 ปี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ม-ี
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ 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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รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทเข้ าใหม่
นายวุฒพ
ิ งษ์ โมฬีชาติ
อายุ 63 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตร

สัญชาติ ไทย
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรี ยนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

ประสบการณ์ ทางาน
2550 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
2550 – 2552
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบตั ิการ
2550 – 2552
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2550 – 2552
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบตั ิการ
2546 - 2549
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฎิบตั ิการ
ส.ค - ต.ค. 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ด้ านปฎิบตั ิการไปรษณีย์)
2544 - 2546
ผู้ช่วยผู้วา่ การ (ด้ านปฎิบตั ิการไปรษณีย์)

การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
การสือ่ สารแห่งประเทศไทย

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2552 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน่ จากัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั คณะกรรมการ
บริ ษัท แอลโซล่าร์ 1 จากัด
2553 – ปั จจุบนั คณะกรรมการ
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด
2552 - ปั จจุบนั คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
2551 - ปั จจุบนั คณะกรรมการฝ่ ายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีข้ อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ม-ี
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ 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 อการกู้ยื มเงิน : -ไม่มี-
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นิยามกรรรมการอิสระ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยตรง
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วมหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และให้
นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงิ นเดือนประจาในบริ ษัท ฯ
บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัท ฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
4. ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
5. ไม่ได้ เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเพื
้ ่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กรรมการได้ รับเลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อบังคับของบริ ษัท ฯกาหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
วิธีการแต่ งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะท าหน้ า ที่ เ ป็ นคณะกรรมการสรรหาและคัด เลื อ กบุค คลที่ จ ะเข้ า ด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อพิจารณา
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทีม่ ีประสบการณ์
อย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหญ่
้
จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่งมีกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารร่วมอยูด่ ้ วย
นอกจากนี ้การแต่งตังคณะกรรมการจะต้
้
องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(ก) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ 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 ซึง่ ต้ องพ้ นวาระทุกปี
ตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
การสรรหาเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง
และไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมการ
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ
30
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วยคณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ
31
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 3 วัน
ข้ อ
32
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวน ผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ
33
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ

34
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
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(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 เช่ากิ จการของบริ ษัท ฯ ทัง้ หมด หรื อ
บางส่ว นที่ สาคัญ การมอบหมายให้ บุค คลอื่ น เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
(จ)
การลดทุนของบริ ษัทฯ
(ฉ)
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ
(ช)
การควบบริ ษัทฯ
(ซ)
การเลิกบริ ษัทฯ
(ฌ)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
(ญ)
การออกหุ้น เพื่ อ ช าระหนี แ้ ละโครงการแปลงหนี เ้ ป็ นทุน ตามมาตรา 54/1 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ข้ อ
35
การลงคะแนนลับ อาจจะกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี ) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้ 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

23/36

สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 5

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 าร่วมประชุมจนถึงเวลา
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2
ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ บัตร
ประจาตัวพนักงานรั ฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรู ปถ่ายซึ่งออกให้ โดยหน่วยงานของ
รัฐบาล
1.3
ผู้มีอานาจกระทาแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นนิติบุคคลไทย หรื อนิติบุคคลต่างประเทศมาร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง จะต้ องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิติ บคุ คล หรื อสาเนาเอกสารดังกล่าวที่
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลที่มา
ประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ 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
2.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
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2.4.4
2.5
2.6
2.7
2.8

เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อ โนตารี พบั บลิค หรื อ บุคคลอื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ มนัน้ ๆ
กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้ องมีข้อความระบุให้ อานาจที่จะมอบ
ฉันทะช่วงได้ ด้วย
กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริ่ มเปิ ดลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 9.00 น.ถึง10.00 น.
หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 5

รายละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
นายธนเดช มหโภไคย
อายุ 52 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
2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
2542 – 2543
ผู้อานวยการสายงานสินเชื่อ
2539 – 2542
ผู้อานวยการสายหลักทรัพย์
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัทฯ
2546 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บมจ. ไทยบริ การอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
บริ ษัทเงินทุนบุคคลัภย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์บคุ คลัภย์ จากัด (มหาชน)
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : -ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554: 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท :
6/7 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ : 9 ปี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.068 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีการมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(3) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : -ไม่เป็ น(4) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) : -ไม่เป็ น(3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริ การ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี26/36

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) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม...............................................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 52 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 216/12 หมูท่ ี่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ า เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 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) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวมจานวนหุ้น....................................................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 52 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 216/12 หมูท่ ี่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ า เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 25 เมษายน 2554
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (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
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 (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 ิการจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2554
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่
 (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) นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
2) นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
3) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (เป็ นกรรมการบริ ษัทเข้ าใหม่)
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเรื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2554 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 2555
 (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 2555
 (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 9 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 ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้ าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

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

ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 2555 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2
โรงแรมเพียตร้ า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ 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
วาระที่............. เรื่ องพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ และแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
อากร
แสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้ าพเจ้ า.......................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...........................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ..............................................................ซึง่ เป็ นผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม
....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ........................................ เสียง
(2) 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 52 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 216/12 หมูท่ ี่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ า เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ ......................... หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ......................... เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 25 เมษายน 2554
 (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 2 รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
 (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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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 (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 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2554
 (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 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ 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) นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
2) นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
3) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (เป็ นกรรมการบริ ษัทเข้ าใหม่)
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเรื่องการจ่ ายเงินบาเหน็จประจาปี 2554 แก่ กรรมการบริษัทฯ
 (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 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2555
 (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 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2555
 (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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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (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
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

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

ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (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. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

34/36

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2
โรงแรมเพียตร้ า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรื อทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ 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
วาระที่............. เรื่ องพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ และแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 6
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