รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
ของ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร ที่ 22 เมษายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเพียตรา 1 ชั้น 2 โรงแรม
เพียตรา เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
รวม 42 คน คิดเปนรอยละ 5.04 ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 29,361,778 หุน คิดเปนรอย
ละ 33.46 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน รองประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ
ที่ 33 ซึ่งกําหนดให ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอยูใน
ที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการบริษัท ใหรองประธานกรรมการบริษัทเปนประธาน
ถาไมมีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม ในการนี้ นายวิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการซึ่งครบวาระการดํารง
ตําแหนงในปนี้และไดยื่นหนังสือลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับจดหมายลาออก
คือ วันศุกรที่ 19 เมษายน 2556 นายกังวาล กุศลธรรมรัตน รองประธานกรรมการบริษัท จึงทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ทั้งนี้มี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมดังนี้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายนที กิตติวิทยเชาวกุล
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงิน
3. นายดล เหตระกูล
กรรมการ
4. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายธนา เบญจาทิกุล
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเขาใหม
8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเขาใหม
9. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเขาใหม
กอนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การประชุม ซึ่งกําหนดตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปน 2 กรณี คือ กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะ ใหมาประชุมแทน โดยหนังสือ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
-

กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ โดยจะสอบถามที่
ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง หรือไม หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออก

-

เสียง เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยก
มือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นดวย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยใชแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือ
หุน ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯไดนําคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการลงมติตามวาระไวแลว

เพื่อใหการประชุมครั้งนี้เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง
และสามารถตรวจสอบได จึงขอแตงตั้ง
- คุณนที กิตติวิทยเชาวกุล ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- และตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึ่ง คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนของบริษัทฯ ไดเสนอตัวเปนตัวแทนผูถือหุนเพื่อรวม
เปนกรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียง
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง เปนจํานวนเทาใด ใหผูเขาประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแลวเสร็จ
ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนและกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ประธานแถลงตอที่ป ระชุมวา คณะกรรมการบริษัท มีความเห็น วา บริษัท ฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 อยางถูกตองและครบถวนตามมติของที่
ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
วาระที่ 1

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมถูกตองและครบถวน จึงมีมติเปน เอกฉันทรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ตามที่ประธานเสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
28,328,878
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเห็นวา ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองครบถวน
ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพ ย
แหงประเทศไทย ซึ่งผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้

วาระที่ 2

2/13

กลุมบริษัทฯ

มีรายไดรวม 852.14 ลานบาท
ลดลงจาก 1,225.55 ลานบาท ในป 2554 เปนจํานวน 373.81 ลานบาท
ซึ่งคิดเปน 30.49 %
มีคาใชจายรวม 120.93 ลานบาท
ลดลงจาก 156.85 ลานบาท ในป 2554 เปนจํานวน 35.92 ลานบาท
ซึ่งคิดเปน 22.90 %
กําไรสุทธิ 27.72 ลานบาท
ในขณะที่ป 2554 มีกําไรสุทธิ 32.06 ลานบาท
เปลี่ยนแปลงลดลง 4.34 ลานบาท
สําหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร

เปนผูรายงาน ดังนี้
“หลังจากประเทศไทยไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปลายป 2554 และมีแรงกดดันจาก
เศรษฐกิจยุโรปและยูโรโซน ที่ประสบปญหาเผชิญภาวะชะงักงัน และถดถอยทางเศรษฐกิจ ในชวงตลอดป 2555 ที่ผาน
มา กลุมไออารซีพียังคงเดินหนา ดําเนินธุรกิจในฐานะผูใหคําปรึกษาวางระบบ ดานสารสนเทศไอที ที่ปรึกษาวางระบบ
ดานสารสนเทศเทเลคอม ดวยการจัดหาสินคาและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา โดยในป
2555 กลุมบริษัท มีรายไดรวม 852.14 บาท และมีกําไรสุทธิรวม 27.83 บาท และกระแสเงินสดอยูในระดับปลอดภัย
โดยมีอัตราหนี้สินตอทุนอยูในระดับ 1.03 เทา
ในป 2556 ประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการพัฒนาดานกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน เมื่อ กสทช ไดออกใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ใหกับผูใหบริการทั้ง 3
รายและมีแผนที่จะออกใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ไอพีทีวี ซึ่งการใหบริการนี้จะกอใหเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ ที่
ตองอาศัยระบบเครือขายขั้นพื้นฐานที่รวดเร็วและทันสมัย และเปนปจจัยทําใหภาคธุรกิจดานเทเลคอม และไอทีมีความ
เจริญเติบโตสูง ประกอบกับ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) หรือ เออีซี กําลังจะเกิดขึ้นในป
2558 ซึ่งประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานภูมิประเทศทีเ่ ปนศูนยกลางของเออีซี ทําใหโอกาสในการเจริญเติบโตธุรกิจใน
ภูมิภาคนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกวาภูมิภาคอื่น
กลุมบริษัทไออารซีพี จึงไดเตรียมความพรอมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนดานการ
แขงขัน ดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไดกําหนดนโยบายพัฒนาบุ
คลกรเปนสําคัญ โดยกําหนดใหพนักงานตองไดรบั การฝกอบรมพนักงานใหเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ และสงเสริมใหไดรับ
ใบรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ ปรับปรุงกระบวนการภายในอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพือ่ สงมอบสินคาและบริการที่คุณภาพ
ใหกับลูกคาไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมา กลุมบริษัทไออารซีพี มีผลงานไดสงมอบ โครงการระบบ
3 จี ระยะที่หนึง่ โครงการคงสิทธิ์เลขหมาย โครงการระบบโครงการ New Generation Network โครงการ IP Multimedia
Subsystem โครงการระบบโครงขายชุมสายโทรศัพท Tandem และกลุมบริษัทไออารซีพี ถือเปนความภาคภูมิใจที่เปนสวน
หนึ่งในการสงมอบโครงการที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกลาวใหกับหนวยงานตางๆ ใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให
สามารถแขงขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได
สําหรับป 2556 กลุมบริษัทไออารซีพีจะยังคงมุงมั่นพัฒนาธุรกิจอยางเต็มกําลังความสามารถ และ
ยังคงเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมไอทีไทยกาวไปขางหนา ผมเชื่อมั่นวา ดวย
นโยบายที่ใหความสําคัญกับบุคลากร กระจายความเสี่ยงดานธุรกิจ รักษาวินัยทางการเงิน จะสามารถนําพากลุมบริษัท
ไออารซีพี ใหมีอัตราการเจริญเติบโตตามเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตได
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สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูถือหุน นักลงทุน คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ไดใหการสนับสนุนกลุมบริษัท
ไออารซีพี ดวยดีตลอดมา รวมทั้งความวิริยอุตสาหะของคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน
ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานอยางมุงมั่นและเต็มกําลังตลอดปที่ผานมา และจะเปนแรงผลักดันใหกลุมบริษัทไอ
อารซีพีประสบความสําเร็จ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง”
โดยประธานไดให ผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามดังนี้
1. คุณจิรพันธ บัวบูชา ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนของบริษัทฯ สอบถามวา “คําถามที่ 1 จาก
รายงานประจําป หนา 33-39 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
เลขานุการบริษัท มีการเปดเผยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งคิดวาไมจําเปน เพราะเปน
ขอมูลสวนบุคคลที่อาจะนําไปใชได คําถามที่ 2 จากรายงานประจําป หนา 25 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดกําหนดใหประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงินเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แทนที่จะเปนหัวหนาฝายตรวจสอบ ตามที่บริษัททั่วไปนิยมปฏิบัติกัน ทําใหการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะไมเหมาะสม กลาวคือ คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
สอบทานโดยไดหารือกับประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน นั่นก็แปลวา กรรมการได
หารือกับเลขาของคณะกรรมการตรวจสอบเอง คําถามที่ 3 จากรายงานประจําป หนา 70
บริษัทไมไดกลาวถึงความเสี่ยงทางดานบุคคลากร เชน บุคคลากรมีความรูความสามารถ
เพียงพอหรือไม และงานโครงการในป 56 ที่พอจะเปดเผยไดมีมากนอยเพียงใด ทั้งที่ดําเนินการ
ไปแลว และกําลังดําเนินการอยู”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบขอซักถามวา “ในประเด็นที่ 1 เรื่อง
เลขที่บัตรประชาชนนั้น ในภาพรวมตองขอขอบคุณทานผูถือหุนมาก และจะมอบหมายใหเลขานุการ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมวาตองเปดเผยหรือไม ถาไมจําเปนก็จะดําเนินการแกไขในปตอไป
สําหรับประเด็นที่ 2 เรื่องเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ขอชี้แจงวา ในชวงป 2550 – 2552 เปน
ชวงที่บริษัทประสบปญหาขาดทุน และมีการ Lay off เลิกจางพนักงานไปครึ่งหนึ่ง และดวยสภาพ
คลองในขณะนั้นแยมาก เราก็ไดมีการสรรหา Audit เขามา แตในชวงนั้นการหาคนคอนขางยาก
บริษัทฯ จึงตั้ง CFO มาทําหนาที่ตรงนี้ไปกอน ซึ่งในปนี้บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสรางและทําทุก
อยางใหถูกตอง ถาหาคนไมได เราก็จะติดตอบริษัทที่เปน Outsource ทางดาน Audit เขามา แต
ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังคงเปนเรื่องของปจจุบันและอนาคต แตเรื่องที่ผมรายงานไปนั้นเปนเรื่องในอดีต เมื่อป
2555 ที่ผานมา และตองขอบพระคุณทานผูถือหุนที่แนะนํามา สําหรับประเด็นสุดทายเรื่องความ
เสี่ยงทางดานบุคคลากร บริษัทฯ ยอมรับวามีความเสี่ยงบาง แตเราก็ไดพยายามฝกอบรมใน
หนวยงานใหกับคนที่ทํางานหลัก และมีการวางแผนใหมีคนทํางานทดแทน โดยสําหรับตัวผมเอง แม
จะเปน CEO แตก็ไดลงไปดูแลในงานโครงการตางๆ ดวยตัวเองอยูเสมอ ดังนั้นความเสี่ยงที่มีก็คงไม
มากนัก สวนเรื่องงานโครงการ ผมขอพูดในภาพรวมวาตอนนี้ Pipeline เรามีงานราชการประมาณ
80% และงานเอกชน 20% ในแผนธุรกิจ เราพยายามหารายไดที่ตอเนื่องและแนนอน เชน รายได
จาก MA รายไดจากคาเชา รายไดจากงาน Operation ตางๆ เพราะรายไดที่ตองรอการประมูลกับ
ราชการนั้น เปนรายไดที่ไมแนนอน ตองอิงกับนโยบายของรัฐบาล และงบประมาณซึ่งควบคุมความ
แนนอนไดยาก สวนยอดรวมของ Pipeline ที่มีความเปนไปได อยูที่ 3,000 ลานบาท และ Backlog
มากกวา 200 ลานบาท”
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2. คุณทศวรรษ ทองสุข ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา “อยากใหชี้แจงเรื่องการ
ประเมินโครงการ 3G ที่บอกวามีมูลคา 3,000 ลานบาท จะไดภายในกี่ป และยอดนี้เปนยอด
รวมทั้งหมดหรือยอดที่เราจะไดจริง”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบขอซักถามวา “วิธีการทํางานของ
เรา คือการใหผูบริหารฝายขายมารายงานความคืบหนาของงาน และมีการประเมินความเสี่ยง
ตลอดจนโอกาสการไดงาน เราจะไมเขาประมูลงานที่ไมมีโอกาส ดังนั้นโครงการ 3G ที่เราเขา
ประมูล จึงมีโอกาสการไดงาน แตในสวนของมูลคาโครงการ หากเรามีการรับรูรายได อยางไร
แลวเราก็ตองแจงใหทราบ และเปดเผยในงบการเงินอยูแลว”
ภายหลังการตอบขอซักถาม ประธานไดแจงเพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ในวาระนี้ไดมีผูถือหุนมาเพิ่มจํานวน 3 ทาน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 40 ทาน คิดเปนหุนที่ถือ
รวมกันได 28,831,878 หุน
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และรับรองรายงาน
ประจําป 2555 ของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงาน
ของผูสอบบัญชีอสิ ระและงบการเงิน” ของรายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการฯ
งบดุล และงบกํา ไรขาดทุน ของบริษัท ฯ ดัง กลา วนั้น แสดงใหเ ห็น วา ในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทยอย
มีสินทรัพยรวม 697.31 ลานบาท
มีหนี้สินรวม 354.21 ลานบาท
มีสวนของผูถือหุนรวม 343.09 ลานบาท
มีรายไดรวม 852.14 ลานบาท
กําไรสุทธิ 27.72 ลานบาท
วาระที่ 3

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยประธานไดให
ผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามดังนี้
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1. คุณจิรพันธ บัวบูชา ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนของบริษัทฯ สอบถามวา “ขอสอบถาม CFO วา
จากรายงานประจําป หนา 81 หมายเหตุประกอบงบการเงิน วรรคที่ 3 รายงานวา ทรัพยสิน
ถาวร จํานวน 67.43 ลานบาท คํานวนคาเสื่อมราคาหมดแลว โดยยังมีมูลคาทางบัญชี จํานวน
3,805 บาท ขอทราบวาราคาทางบัญชีนี้ คือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยจํานวน 67.43 ลาน
บาท ใชหรือไม ถาไมใชขอทราบมูลคาคงเหลือ”
คุณ นที กิตติ วิท ยเ ชาวกุล ประธานเจา หนา ที่ฝา ยบัญ ชีแ ละการเงิน ตอบขอ ซักถามว า “ตั ว
รายการทรัพยสินถาวรนั้น เนื่องจากบริษัทเปดมาประมาณ 28 ป ดังนั้นทรัพยสินถาวรที่มีอยูสวน
ใหญจึง Write off ไปแลว ดังนั้นที่แสดงอยู 67.43 ลานบาท เปนอุปกรณที่เรายังมีใชอยู แตวาไมได
ใชงานนานแลว เนื่องจากเรามีอุปกรณใหมที่ทันสมัยกวาเขามา ราคานี้ คือ Book Value ที่เหลืออยู
ณ ปจจุบัน คือ 3,805 บาท แตมูลคาคงเหลือจริงตามมาตรฐานจะมากกวานี้ เชน โตะ เกาอี้
เฟอรนิเจอรตางๆ สามารถใชงานไดอยู แตมูลคาทางบัญชี อาจจะเหลือแค 1 บาท หรือเปนศูนย ไป
แลว ทั้งนี้ที่ทานผูถือหุนสอบถามวาเหลือเทาไร ในตอนนี้เรายังไมไดประเมินวาเหลือเปนมูลคามาก
นอยเทาไรครับ”
ภายหลังการตอบขอซักถาม ประธานไดแจงเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ทั้งนี้ในวาระนี้ไดมีผูถือหุนมาเพิ่มจํานวน 2 ทาน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 42 ทาน คิดเปนหุนที่ถือ
รวมกันได 29,361,778 หุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555
ตามนโยบายการจา ยเงิน ปน ผลของบริษัท ฯ กํา หนดใหจา ยเงิน ปน ผลไมนอ ยกวา รอ ยละ 50
ของกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2555 ที่ผานมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 13.83
ลานบาท ทั้งนี้ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 8,774,450
บาท และใหกันสํารองตามกฎหมายจํานวน 400,000 บาท ซึ่งไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําป จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามขอบังคับ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ที่ผานมา
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2555 โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้
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1. คุณณรงค พันธโนราช ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา “เรื่องปนผล เห็นวาทาง
บริษัทจายไมนอยกวารอยละ 50 ของงบบริษัท มีโอกาสเปนไปไดหรือไมที่จะปรับเปนรอยละ
50 ของงบรวม และดูจากงบการเงินตอนนี้ บริษัทก็มีหนี้สินคอนขางนอย นาจะปนผลได
มากขึ้น”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบขอซักถามวา “บริษัทยืนยันวา
คณะกรรมการและผูบริหาร ตองรักษาผลประโยชนใหผูถือหุนตามนโยบายการปนผลไมนอย
กวา 50% ของกําไรสุทธินั้น ในความจริงแลว บริษัทก็อยากจะจายปนผลใหมากกวานี้ แตเรา
ตองดูสถานการณทางการเงิน สภาพคลอง Cash flow และการลงทุนในชวงนั้นดวยครับ แตผม
คิดวาในปนี้สถานการณจะดีขึ้น ตอนนี้ DE เหลือประมาณ 1 และยังมีงานเขามาอีกเรื่อยๆ
ตอไปบริษัทอาจจะสามารถปนผลเพิ่มขึ้นไดตามที่ทานตองการแนนอนครับ”
ภายหลังการตอบขอ ซักถาม ประธานไดแจง เพื่อ ใหที่ป ระชุมพิจ ารณาอนุมัติการจายเงิน ปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมี มติเปนเอกฉันทอนุมัติการจา ยเงิน ปน ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิน งาน
ประจําป 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 16 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายวิชัย
พูลวรลักษณ
2. นายจํารัส
สวางสมุทร
3. นายธนเดช มหโภไคย
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระ ไดแก นายธนเดช มหโภไคย กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ ประสบการณที่โดดเดน มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฎผลงานที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับ
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีความยึดมั่นตอองคกร ซื่อสัตยสุจริต และอุทิศตัวในการปฎิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
สูงสุดใหแกบริษัทฯ ตลอดมา และไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกฐานทุจริตตอหนาที่หรือไมเคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่
มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
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สําหรับนายจํารัส สวางสมุทร และ นายวิชัย พูลวรลักษณ ขอออกจากการเปนกรรมการบริษัทตาม
วาระ เนื่องจากติดภารกิจสวนตัว โดยคณะกรรมการไดเสนอชื่อนายธนา เบญจาทิกุล เขารับการพิจารณาจากผูถือหุน
ในฐานะกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน
บริ ษัท ฯ ได ใ หความสํ า คัญ แกผูถือ หุน ในการมีสว นรว มเสนอชื่ อ บุค คลที่มี ค วามรู ความสามารถ และคุณ สมบัติ ที่
เหมาะสมสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ตอไป โดยไดใหสิทธิผูถือหุน
สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกลาวแกทางบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2556 ปรากฎวา มีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม อีก 2 ทาน ไดแก พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และนายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ
ทําใหจํานวนผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทเขาใหมมีทั้งหมด 3 ทาน และกรรมการที่เขารับการพิจารณา
เลือกตั้งกลับเขามาใหมมีจํานวน 1 ทาน
โดยมีรายละเอียดและประวัติของผูถูกเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงเปน กรรมการอีกวาระหนึ่งและ
กรรมการเขาใหม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน หนาที่ 16 – 20
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ
1 ทาน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเขาใหมอีก 3 ทาน เขาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการบริษัท โดยการลงคะแนนเปนรายบุคคล
ประธานไดใหผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทเขาใหมทั้ง 3 ทาน และกรรมการที่เขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งกลับเขามาใหมอีก 1 ทาน แนะนําตนเองตอผูถือหุน
ภายหลังจากที่ทุกทานแนะนําตนเองตอผูถือหุนแลวประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและ
ขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
1. นายธนา เบญจาทิกุล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง นายธนา เบญจาทิกุล เปนกรรมการบริษัท
รวมทั้งใหบริษัทดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งกรรมการเขาใหม ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร เปนกรรมการบริษัท
รวมทั้งใหบริษัทดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งกรรมการเขาใหม ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-
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เสียง
เสียง
เสียง

3. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ เปนกรรมการบริษัท
รวมทั้งใหบริษัทดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งกรรมการเขาใหม ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

4. นายธนเดช มหโภไคย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ
นายธนเดช มหโภไคย ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมสี ิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติเรื่องการงดจายเงินบําเหน็จประจําป 2555 แกกรรมการบริษัทฯ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กําหนดวา หามมิใหบริษัทฯจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท
ฯ ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทฯมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จ
กรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถอื หุนจะกําหนด
สําหรับเรื่องการพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทไดมอบหมายใหเปนหนาที่ของ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดมีการแตงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 นี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาและเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินบําเหน็จประจําป
2555 แกกรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเงินไปบริหารงานสวนอื่น
ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 14,731,875 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียพิเศษ
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคาเบี้ย
ประชุมดังกลาวขางตน
ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินบําเหน็จสําหรับป 2555 แกกรรมการบริษัท ตาม
เหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม

วาระที่ 6

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการงดจายเงินบําเหน็จประจําป 2555 แกกรรมการบริษัท เพื่อ
จัดสรรเงินไปบริหารงานสวนอื่น ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
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14,629,903
14,731,875

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2556
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กําหนดวา หามมิใหบริษัทฯจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทฯมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จ
กรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
สําหรับเรื่องการพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทไดมอบหมายใหเปนหนาที่ของ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดมีการแตงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผานมาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2555 เมื่อวันจันทร ที่ 23 เมษายน 2555 ไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งละ
30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ
20,000 บาท
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งการกํ า หนดค า ตอบแทนแก ก รรมการบริ ษั ท ฯ ประจํ า ป 2556 นี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556
โดยใหคงเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเทากับป 2555 ที่ผานมา แตใหกําหนดวงเงินสูงสุดเอาไว เพื่อเปนการควบคุม
คาใชจาย โดยกําหนดไวในอัตรา ดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 30,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไมเกิน 1,200,000 บาท ตอป
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไมเกิน 300,000 บาท ตอป
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 5,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไมเกิน 45,000 บาท ตอป

ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 14,731,875 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียพิเศษ
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคาเบี้ย
ประชุมดังกลาวขางตน
โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้
1. คุณวิไล รัตนบุญนิธิ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา “จากที่อานในรายงานป
2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง คาตอบแทนครั้งละ 30,000 บาท กรรมการมี 8
ทาน คาใชจาย 1,200,000 บาท ก็เต็มจํานวนแลว แลวในปนี้ที่บริษัทจะพัฒนาขึ้น การ
บริหารตางๆ ก็ตองมีการประชุมกรรมการมากขึ้น ในจํานวนเงิน 1,200,000 บาท จะพอ
จายคณะกรรมการหรือไม หรือวาควรจะเปดไวหากมีการประชุมมากขึ้น”
คุณวุฒิพงษ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตอบขอ
ซักถามวา “คาตอบแทนนี้เราไดศึกษาขอมูลจาก IOD แลวในสวนหนึ่ง และนอกจากนี้ หลักการ
แรก ผมคิดวาคาตอบแทนที่จะใหแกกรรมการ ควรจะคิดบนพื้นฐานที่สะทอนถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการอุทิศเวลาของคณะกรรมการ หลักการที่ 2 ระดับคาตอบแทนของ
คณะกรรมการไมควรมากเกินไป เพราะจะทําใหกรรมการขาดความเปนอิสระ สําหรับคําถามที่
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ทานผูถือหุนสอบถามวาจะพอหรือไม ผมคิดวาถาไมพอ ก็คือไมพอ เพราะในการพัฒนานั้น เรา
ควรจะตองอุทิศเวลาที่เรามีอยู ดังที่จะเห็นจากการจายโบนัสปที่แลว คณะกรรมการไดประชุม
กันและขอไมรับ จึงมีการงดจายบําเหน็จกรรมการ สําหรับเรื่องที่คาเบี้ยประชุมจะพอหรือไม
ทานประธานบริษัท คงจะพิจารณาดูแลตามความเหมาะสมอีกที ภายหลังจากที่มี FA เขามา”
ภายหลังการตอบขอซักถาม ประธานไดแจงเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ประจําป 2556
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2556 ตามอัตรา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 30,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไมเกิน 1,200,000 บาท ตอป
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไมเกิน 300,000 บาท ตอป
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 5,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไมเกิน 45,000 บาท ตอป
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน

14,629,903
14,731,875

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (5) กําหนดวากิจการอันที่ประชุม
สามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน และตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และขอบังคับ
ของบริษัทกําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้
ผูสอบบัญชีประจําป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติแตงตั้ง นายอําพล จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4663 นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2555
สําหรับป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจากบริษัทฯ ไดใชบริการผูสอบ
บัญชี รายเดิมมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อความโปรงใส คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยมีรายชื่อ
ผูสอบบัญชี ดังนี้
(1) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
(2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
(3) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
(4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

วาระที่ 8

บุค คลดัง กล า วมี คุ ณ สมบั ติค รบตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2556 ภายในวงเงินไมเกิน 980,000 บาท ซึ่งเปนอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีในป 2555 (ป 2555 อยูในภายในวงเงินไมเกิน 920,000 บาท) ซึ่งคาสอบบัญชีนี้สอดคลอง
กับปริมาณงานและเปนอัตราที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไมไดใชบริการอื่นนอกจากบริการ
สอบบัญชี
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ทั้ง 4 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด และ
บริษัท ทีวี เทเลคอม จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชีประจําป 2556 รวม 3 แหง เปนจํานวนเงิน 670,000 บาท
โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทน
ประจําป 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาเรื่องการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวาเพื่อเปนการรองรับธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวในดานการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) บริษัทจึงเห็นควรใหมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงคของ
บริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคของบริษัทขอที่ 57 เปนดังนี้
(57) ประกอบกิจการ จําหนายและใหบริการรับจาง ตรวจซอม บํารุงรักษา ระบบไฟฟาสนามบิน
รวมทั้งอุปกรณและอะไหลของระบบดังกลาว
และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มเติมวัตถุประสงคและการประกอบกิจการ
โดยประธาน ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม

วาระที่ 9

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทขอที่ 57 เปน
(57) ประกอบกิจการ จําหนายและใหบริการรับจาง ตรวจซอม บํารุงรักษา ระบบไฟฟาสนามบิน รวมทั้งอุปกรณและ
อะไหลของระบบดังกลาว และอนุมัติการแกไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มเติมวัตถุประสงคและการประกอบกิจการ
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยจํานวน
29,361,778
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใชสิทธิ ลงคะแนนจํานวน
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เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม และไมมีผูถือ
หุนทานใด ตองการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อใหที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทาน และแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมนี้ โดยจะเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ
คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม

ปดประชุมเวลา 11.14 นาฬิกา

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผูบันทึกการประชุม
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