บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2557

วันจันทร์ ที่ 21 เมษำยน 2557 เวลำ 10:00 น.
ณ ห้ องประชุมเพียตร้ ำ 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ ำ
เลขที่ 254 ถนนรัชดำภิเษก เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพฯ

บมจ. 40854600002

17 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

เรี ยน

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
2. รายงานประจาปี 2556 ซึง่ ประกอบด้ วยสาเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการใหม่ 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
พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ กาหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องประชุ มเพี ยตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพี ยตร้ า เลขที่ 254 ถนนรั ช ดาภิ เษก เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-2274-0777 เพื่ อพิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบี ยบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น ของคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษำยน 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์
ที่ 22 เมษายน 2556 แล้ ว เสร็ จ ภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น และบริ ษั ท ฯได้ ส่ง ให้ ต ลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงาน
โดยถูกต้ องครบถ้ วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ สรุปรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผล การดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ปรากฎในหนังสือรายงานประจาปี 2556 (Annual Report 2013) ตามสิง่ ที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 2
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 39 กาหนดว่า
บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนนี ้ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2556 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิ
56,585,995 บาท ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2556 เป็ นจานวนเงิน 43,872,250 บาท และอนุมตั ิไม่กนั สารองตามกฎหมาย เนื่องจาก ทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้ อบังคับ
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา
รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปั นผล
ปี 2556
ปี 2555
1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
56,585,995 บาท
13,827,377.92 บาท
2. จานวนหุ้น
87,744,500 หุ้น
87,744,500 หุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.50 บาท
0.10 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
43,872,250 บาท
8,774,450 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 78.12
ร้ อยละ 64
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
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 2557 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
2. นายดล เหตระกูล
3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
ได้ ให้ ความสาคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมีสว่ นร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ พิจารณาและ
เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
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สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 4 – 11 มีนาคม 2557 ปรากฎว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เพิ่มเติม
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ได้ แก่ พลเอกสิริณัฏฐ์ กาแหงฤทธิรงค์ นายดล เหตระกูล และ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ทัง้ นี ้ กระบวนการคัด เลือกผู้ด ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษั ทฯ ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง
ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ ว กล่าวคือกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอ
ชื่อเลือกกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการนัน้ เป็ นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด อีกทังเป็
้ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล เป็ น
ผู้มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้ รับเสนอชื่อ
นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่ กรรมกำรบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ได้ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี
2555 เพื่อให้ บริ ษัทจัดสรรเงินไปใช้ ในการบริ หารงานส่วนอื่น
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร ในปี 2556 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ช่ วยกันบริ หารจัดการ ตรวจสอบ ให้
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเอื ้อประโยชน์ ต่อบริ ษัท เป็ นอย่างยิ่ง และทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทอยู่ในเกณฑ์ ดี จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2556 แก่กรรมการ
บริ ษัทฯ ท่านละ 200,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,800,000 บาท
ทัง้ นี ้ การกาหนดการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี แก่กรรมการบริ ษั ทฯ ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังบทบาท
้
หน้ าที่ และความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ ดังมี รายละเอีย ดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ในหัวข้ อ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
ประจาปี 2556 เป็ นอัตราต่อคน ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ละ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
ครัง้ ละ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการประจาปี 2557 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุม เป็ นอัตราต่อคน ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ละ 30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ 20,000 บาท
เบื ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ 10,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ครัง้ ละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ลกู จ้ างของบริ ษัท
เดือนละ 10,000 บาท
ทัง้ นี ้ การก าหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการ ได้ ผ่า นคณะกรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนแล้ วโดย
พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบจากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทัง้ บทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
3/37

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2556 ในหัวข้ อขอบเขตอานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ได้ อนุมตั ิ
แต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516
และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด (ชื่อ
เดิมคือ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2556
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ แต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ยน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญ ชี รั บอนุญ าต ทะเบี ยนเลขที่ 3972 ของบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2557 ด้ วยเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2557 ดังนี ้
1) แต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ส านักงาน อี วาย จ ากัด ตามรายชื่ อ ต่ อ ไปนี ้ เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
ประจาปี 2557
(1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
(2) นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
(3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
(4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบี ยนต้ องจัดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี รายเดิ มปฏิ บตั ิ หน้าที ่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่ องบการเงิ นของบริ ษัทฯ
รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยการนับจานวนปี ของผู้สอบบัญชี จะนับเฉพาะปี ที ผ่ ู้สอบบัญชี ผู้นนั้ ลงลายมื อชื อ่ ในงบการเงิ น

2) อนุมตั ิ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิ น 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี
2556 ซึง่ ค่าสอบบัญชีนี ้สอดคล้ องกับปริ มาณงานและเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นนอกจากบริ การสอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มี ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษั ทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ทัง้ 3 แห่งของบริ ษัทฯ ร่ วมด้ วย คือ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด, บริ ษัท อิน
เทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด และ บริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด ซึง่ มีคา่ สอบบัญชีประจาปี 2557 รวม
3 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 745,000 บาท
วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อเป็ นการรองรับธุรกิจของบริ ษัทที่ขยายตัวในด้ าน Digital Broadcasting บริ ษัทจึง
เห็นควรให้ มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
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ควำมเห็ น คณะกรรมกำร เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทข้ อ ที่ 58 เป็ นดังนี ้ (58) ประกอบกิจการ ผลิตเสาอากาศ สายอากาศวิทยุกระจายเสียง
สายอากาศวิทยุโทรทัศน์ จานสายอากาศวิทยุโทรคมนาคม ระบบเครื่ องวิทยุคมนาคมทุกชนิด เครื่ องใช้ เกี่ยวกับ
ไฟฟ้ า รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าว กิจการค้ าเครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับ การผลิต เนื ้อหา และ
รายการของวิทยุและโทรทัศน์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ในการเชื่อมโยงถ่ายทอดสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์เพื่อผลิตรายการ
และการออกอากาศ นอกจากนี ้ให้ มีการพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิให้
สอดคล้ องกับมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทเพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้ หลักทรัพย์
ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท หุ้นสามัญ 87,744,500 หุ้น
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็ น 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม แต่จานวนหุ้น
สามัญเพิ่มขึ ้นจาก 87,744,500 หุ้น เป็ นจานวน 175,489,000 หุ้น นอกจากนี ้ให้ มีการพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทด้ วย
วำระที่ 11 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณากลัน่ กรองสรุปความเห็น และบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 4 – 11
มีนาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้ าและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ าใหม่
อย่างไรก็ ดี ตาม พ.ร.บ.มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสาคัญ คือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ 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
ตามสิ่งที่สง่ 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 1087
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 – 10.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

( นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ )
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 1

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2556
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเพียตร้ า 1 ชัน้ 2 โรงแรมเพียตร้ า
เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 42 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 5.04 ของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด นับจานวนหุ้นที่ ถือรวมกันได้ 29,361,778 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.46 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ รองประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
ที่ 33 ซึ่งกาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการบริ ษัท ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการบริ ษัท หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม ในการนี ้ นายวิชยั พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นกรรมการซึง่ ครบวาระการดารงตาแหน่งในปี นี ้และ
ได้ ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษั ท โดยมีผลนับตัง้ แต่วันที่บ ริ ษั ทได้ รับจดหมายลาออกคือ วัน ศุกร์ ที่ 19
เมษายน 2556 นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ รองประธานกรรมการบริ ษัท จึงทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ทังนี
้ ้มี นางสาว
ณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริ ษัทแนะนาคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
3. นายดล เหตระกูล
กรรมการ
4. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายธนา เบญจาทิกลุ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเข้ าใหม่
8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเข้ าใหม่
9. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
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 มี ผ้ ูถื อหุ้นท่านใดไม่เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสียง หรื อไม่ หากมี ผ้ ูถื อหุ้นท่ านใดยกมื อไม่เห็ 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)
- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึง่ คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ เสนอตัว เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมเป็ น
กรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ คณ
ุ ฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้ งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ ทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง เป็ นจานวนเท่าใด ให้ ผ้ เู ข้ าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้ วเสร็ จ
ประธานกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2555
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 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 2555 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
28,328,878
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
วำระที่ 2

เสียง
เสียง
เสียง

รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ประธานแถลงต่อที่ ประชุมว่า บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ท ารายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 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 ซึง่ ผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ มีดงั นี ้
กลุม่ บริ ษัทฯ

มีรายได้ รวม 852.14 ล้ านบาท
ลดลงจาก 1,225.55 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ นจานวน 373.81 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 30.49 %
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มีคา่ ใช้ จ่ายรวม 120.93 ล้ านบาท
ลดลงจาก 156.85 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ นจานวน 35.92 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ น 22.90 %
กาไรสุทธิ 27.72 ล้ านบาท
ในขณะที่ปี 2554 มีกาไรสุทธิ 32.06 ล้ านบาท
เปลีย่ นแปลงลดลง 4.34 ล้ านบาท
สาหรับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปนัน้ คุณ กังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงาน
ดังนี ้
“หลังจากประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปลายปี 2554 และมีแรงกดดันจากเศรษฐกิ จ
ยุโรปและยูโรโซน ที่ประสบปั ญหาเผชิญภาวะชะงักงัน และถดถอยทางเศรษฐกิจ ในช่วงตลอดปี 2555 ที่ผา่ นมา กลุม่ ไออาร์
ซีพียงั คงเดินหน้ า ดาเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้ คาปรึกษาวางระบบ ด้ านสารสนเทศไอที ที่ปรึกษาวางระบบด้ านสารสนเทศเทเล
คอม ด้ วยการจัดหาสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า โดยในปี 2555 กลุม่ บริ ษัท มี
รายได้ รวม 852.14 บาท และมีกาไรสุทธิรวม 27.83 บาท และกระแสเงินสดอยู่ในระดับปลอดภัย โดยมีอตั ราหนี ้สินต่อทุน
อยูใ่ นระดับ 1.03 เท่า
ในปี 2556 ประเทศไทยก าลัง จะก้ าวเข้ า สู่ค วามเปลี่ ย นแปลงครั ง้ สาคัญ ในการพัฒ นาด้ า นกิ จ การ
โทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เมื่อ กสทช ได้ ออกใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ให้ กบั ผู้ให้ บริ การทัง้ 3 ราย
และมีแผนที่จะออกใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ไอพีทีวี ซึง่ การให้ บริ การนี ้จะก่อให้ เกิ ดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องอาศัย
ระบบเครื อข่ายขันพื
้ ้นฐานที่รวดเร็ วและทันสมัย และเป็ นปั จจัยทาให้ ภาคธุรกิจด้ านเทเลคอม และไอทีมีความเจริ ญเติบโตสูง
ประกอบกับ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) หรื อ เออีซี กาลังจะเกิดขึ ้นในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมี
ความได้ เปรี ยบในด้ านภูมิประเทศที่เป็ นศูนย์กลางของเออีซี ทาให้ โอกาสในการเจริ ญเติบโตธุรกิจในภูมิภาคนี ้ มีอัตราการ
เจริ ญเติบโตในอัตราที่สงู กว่าภูมิภาคอื่น
กลุม่ บริ ษัทไออาร์ ซีพี จึงได้ เตรี ยมความพร้ อมกับความเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการแข่งขัน
ด้ านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว และโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้ กาหนดนโยบายพัฒนาบุคลกรเป็ น
สาคัญ โดยกาหนดให้ พนักงานต้ องได้ รับการฝึ กอบรมพนักงานให้ เรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริ มให้ ได้ รับใบรับรองจาก
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุ งกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี เ้ พื่ อส่งมอบสินค้ าและบริ การที่คุณภาพให้ กับลูกค้ าได้
นาไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทไออาร์ ซีพี มีผลงานได้ สง่ มอบ โครงการระบบ 3 จี ระยะที่หนึ่ง
โครงการคงสิทธิ์ เลขหมาย โครงการระบบโครงการ New Generation Network โครงการ IP Multimedia Subsystem โครงการ
ระบบโครงข่ายชุมสายโทรศัพท์ Tandem และกลุ่มบริ ษั ทไออาร์ ซีพี ถื อเป็ นความภาคภูมิ ใจที่ เป็ นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ
โครงการที่ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยดังกล่าวให้ กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาประเทศให้ สามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได้
สาหรับปี 2556 กลุม่ บริ ษัทไออาร์ ซีพีจะยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจอย่างเต็มกาลังความสามารถ และยังคง
เป็ นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมไอทีไทยก้ าวไปข้ างหน้ า ผมเชื่อมัน่ ว่า ด้ วยนโยบายที่ให้
ความสาคัญกับบุคลากร กระจายความเสี่ยงด้ านธุรกิจ รักษาวินยั ทางการเงิน จะสามารถนาพากลุม่ บริ ษัทไออาร์ ซีพี ให้ มี
อัตราการเจริ ญเติบโตตามเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ ้นในอนาคตได้
สุดท้ ายนี ้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ ให้ การสนับสนุนกลุม่ บริ ษัทไอ
อาร์ ซีพี ด้ วยดีตลอดมา รวมทังความวิ
้
ริยอุตสาหะของคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึง่ เป็ น
กาลังสาคัญในการปฏิบตั ิงานอย่างมุ่งมัน่ และเต็มกาลังตลอดปี ที่ผ่านมา และจะเป็ นแรงผลักดันให้ กลุม่ บริ ษัทไออาร์ ซีพี
ประสบความสาเร็ จ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”
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โดยประธานได้ ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1. คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สอบถามว่า “คาถามที่ 1 จากรายงาน
ประจาปี หน้ า 33-39 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และเลขานุการ
บริ ษัท มีการเปิ ดเผยหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งคิดว่าไม่จาเป็ น เพราะเป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคลที่อาจะนาไปใช้ ได้ คาถามที่ 2 จากรายงานประจาปี หน้ า 25 คณะกรรมการตรวจสอบได้
กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนที่
จะเป็ นหั ว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบ ตามที่ บ ริ ษั ท ทั่ ว ไปนิ ย มปฏิ บั ติ กั น ท าให้ การสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะไม่เหมาะสม กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานโดย
ได้ หารื อกับประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นัน่ ก็แปลว่า กรรมการได้ หารื อกับเลขาของ
คณะกรรมการตรวจสอบเอง คาถามที่ 3 จากรายงานประจาปี หน้ า 70 บริ ษัทไม่ได้ กล่าวถึงความ
เสีย่ งทางด้ านบุคคลากร เช่น บุคคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรื อไม่ และงานโครงการใน
ปี 56 ที่พอจะเปิ ดเผยได้ มีมากน้ อยเพียงใด ทังที
้ ่ดาเนินการไปแล้ ว และกาลังดาเนินการอยู่”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “ในประเด็นที่ 1 เรื่ องเลขที่
บัต รประชาชนนัน้ ในภาพรวมต้ อ งขอขอบคุณ ท่ า นผู้ถื อ หุ้น มาก และจะมอบหมายให้ เลขานุก าร
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมว่าต้ องเปิ ดเผยหรื อไม่ ถ้ าไม่จาเป็ นก็ จะดาเนินการแก้ ไขในปี ต่อไป
สาหรับประเด็นที่ 2 เรื่ องเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ขอชี ้แจงว่า ในช่วงปี 2550 – 2552 เป็ นช่วง
ที่บริ ษัทประสบปั ญหาขาดทุน และมีการ Lay off เลิกจ้ างพนักงานไปครึ่ งหนึ่ง และด้ วยสภาพคล่องใน
ขณะนันแย่
้ มาก เราก็ได้ มีการสรรหา Audit เข้ ามา แต่ในช่วงนันการหาคนค่
้
อนข้ างยาก บริ ษัทฯ จึงตัง้
CFO มาทาหน้ าที่ตรงนี ้ไปก่อน ซึง่ ในปี นี ้บริ ษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้ างและทาทุกอย่างให้ ถกู ต้ อง ถ้ าหา
คนไม่ได้ เราก็จะติดต่อบริ ษัทที่เป็ น Outsource ทางด้ าน Audit เข้ ามา แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้ ยังคงเป็ นเรื่ องของ
ปั จ จุบัน และอนาคต แต่ เรื่ อ งที่ ผ มรายงานไปนัน้ เป็ นเรื่ อ งในอดี ต เมื่ อ ปี 2555 ที่ ผ่ า นมา และต้ อ ง
ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนามา สาหรับประเด็นสุดท้ ายเรื่ องความเสีย่ งทางด้ านบุคคลากร บริ ษัทฯ
ยอมรับว่ามีความเสี่ยงบ้ าง แต่เราก็ได้ พยายามฝึ กอบรมในหน่วยงานให้ กบั คนที่ทางานหลัก และมีการ
วางแผนให้ มีคนทางานทดแทน โดยสาหรับตัวผมเอง แม้ จ ะเป็ น CEO แต่ก็ได้ ลงไปดูแลในงานโครงการ
ต่างๆ ด้ วยตัวเองอยู่เสมอ ดังนัน้ ความเสี่ยงที่ มี ก็ค งไม่ม ากนัก ส่วนเรื่ องงานโครงการ ผมขอพูด ใน
ภาพรวมว่าตอนนี ้ Pipeline เรามีงานราชการประมาณ 80% และงานเอกชน 20% ในแผนธุรกิจ เรา
พยายามหารายได้ ที่ ต่ อ เนื่ อ งและแน่ น อน เช่ น รายได้ จาก MA รายได้ จ ากค่า เช่ า รายได้ จ ากงาน
Operation ต่างๆ เพราะรายได้ ที่ต้องรอการประมูลกับราชการนัน้ เป็ นรายได้ ที่ไม่แน่นอน ต้ องอิงกับ
นโยบายของรัฐบาล และงบประมาณซึ่งควบคุมความแน่นอนได้ ยาก ส่วนยอดรวมของ Pipeline ที่มี
ความเป็ นไปได้ อยูท่ ี่ 3,000 ล้ านบาท และ Backlog มากกว่า 200 ล้ านบาท”
2. คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า “อยากให้ ชี ้แจงเรื่ องการประเมิน
โครงการ 3G ที่บอกว่ามีมูลค่า 3,000 ล้ านบาท จะได้ ภายในกี่ปี และยอดนี ้เป็ นยอดรวมทังหมด
้
หรื อยอดที่เราจะได้ จริ ง”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “วิธีการทางานของเรา
คื อ การให้ ผ้ ูบ ริ ห ารฝ่ ายขายมารายงานความคื บ หน้ า ของงาน และมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ตลอดจนโอกาสการได้ งาน เราจะไม่เข้ าประมูลงานที่ ไม่มี โอกาส ดังนัน้ โครงการ 3G ที่เราเข้ า
9/37

ประมูล จึงมีโอกาสการได้ งาน แต่ในส่วนของมูลค่ าโครงการ หากเรามีการรับรู้ รายได้ อย่างไรแล้ ว
เราก็ต้องแจ้ งให้ ทราบ และเปิ ดเผยในงบการเงินอยูแ่ ล้ ว”
ภายหลังการตอบข้ อซักถามประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 ของบริ ษัทฯ และรับรองรายงานประจาปี 2555 ของคณะกรรมการ
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่มจานวน 3 ท่าน รวมจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
40 ท่าน คิดเป็ นหุ้นที่ถือ
รวมกันได้ 28,831,878 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
รั บทราบผลการด าเนิ นงานประจ าปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2555 ของบริ ษั ท ฯ และรั บ รองรายงาน
ประจาปี 2555 ของคณะกรรมการ
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติงบดุล และงบกำไรขำดทุนของบริ ษัทฯ สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีสิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ประธานแถลงต่อที่ ป ระชุม ว่า บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ท างบดุลและงบกาไรขาดทุน ของบริ ษั ท ฯ สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชี
อิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2555 ของคณะกรรมการฯ
งบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวนัน้ แสดงให้ เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ รวมทัง้ บริ ษัทย่อย
มีสนิ ทรัพย์รวม 697.31 ล้ านบาท
มีหนี ้สินรวม 354.21 ล้ านบาท
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 343.09 ล้ านบาท
มีรายได้ รวม 852.14 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 27.72 ล้ านบาท
รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยประธานได้ ให้ ผู้ถือ
หุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1. คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สอบถามว่า “ขอสอบถาม CFO ว่าจาก
รายงานประจาปี หน้ า 81 หมายเหตุประกอบงบการเงิน วรรคที่ 3 รายงานว่า ทรัพย์สินถาวร
จานวน 67.43 ล้ านบาท คานวนค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ ว โดยยังมีมลู ค่าทางบัญชี จานวน 3,805
บาท ขอทราบว่าราคาทางบัญชีนี ้ คือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์จานวน 67.43 ล้ านบาท ใช่หรื อไม่
ถ้ าไม่ใช่ขอทราบมูลค่าคงเหลือ”
คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า “ตัวรายการ
ทรัพย์สินถาวรนัน้ เนื่องจากบริ ษัทเปิ ดมาประมาณ 28 ปี ดังนันทรั
้ พย์สินถาวรที่มีอยู่สว่ นใหญ่จึง Write
off ไปแล้ ว ดังนัน้ ที่แสดงอยู่ 67.43 ล้ านบาท เป็ นอุปกรณ์ ที่เรายัง มีใช้ อยู่ แต่ว่าไม่ได้ ใช้ งานนานแล้ ว
เนื่ องจากเรามีอุปกรณ์ ใหม่ที่ ทัน สมัยกว่าเข้ ามา ราคานี ้ คือ Book Value ที่เหลืออยู่ ณ ปั จจุบัน คื อ
3,805 บาท แต่มลู ค่าคงเหลือจริ งตามมาตรฐานจะมากกว่านี ้ เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ เฟอร์ นิเจอร์ ตา่ งๆ สามารถ
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ใช้ งานได้ อ ยู่ แต่มูลค่าทางบัญ ชี อาจจะเหลือ แค่ 1 บาท หรื อ เป็ นศูน ย์ ไปแล้ ว ทัง้ นี ท้ ี่ ท่า นผู้ถื อ หุ้น
สอบถามว่าเหลือเท่าไร ในตอนนี ้เรายังไม่ได้ ประเมินว่าเหลือเป็ นมูลค่ามากน้ อยเท่าไรครับ ”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่มจานวน 2 ท่าน รวมจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
42 ท่าน คิดเป็ นหุ้นที่ถือ
รวมกันได้ 29,361,778 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2555
ตามนโยบายการจ่ายเงิ น ปั นผลของบริ ษัท ฯ กาหนดให้ จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของ
กาไรสุท ธิ สาหรั บ ผลการดาเนิน งานของบริ ษั ท ฯ ปี 2555 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 13.83 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 8,774,450 บาท และ
ให้ กันสารองตามกฎหมายจานวน 400,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรประจาปี จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้ อบังคับ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ที่ผา่ นมา
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิ การจ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลการดาเนิน งานประจาปี
2555 โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้
1. คุณณรงค์ พันธ์โนราช ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า “เรื่ องปั นผล เห็นว่าทาง
บริ ษัทจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของงบบริ ษัท มีโอกาสเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะปรับเป็ นร้ อยละ 50
ของงบรวม และดูจากงบการเงินตอนนี ้ บริ ษัทก็มีหนี ้สินค่อนข้ างน้ อย น่าจะปั นผลได้ มากขึ ้น”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “บริ ษัทยืนยันว่า
คณะกรรมการและผู้บริ หาร ต้ องรักษาผลประโยชน์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามนโยบายการปั นผลไม่น้อยกว่า
50% ของกาไรสุทธินนั ้ ในความจริ งแล้ ว บริ ษัทก็อยากจะจ่ายปั นผลให้ มากกว่านี ้ แต่เราต้ องดู
สถานการณ์ทางการเงิน สภาพคล่อง Cash flow และการลงทุนในช่วงนันด้
้ วยครับ แต่ผมคิดว่าในปี
นี ้สถานการณ์จะดีขึ ้น ตอนนี ้ DE เหลือประมาณ 1 และยังมีงานเข้ ามาอีกเรื่ อยๆ ต่อไปบริ ษัทอาจจะ
สามารถปั นผลเพิม่ ขึ ้นได้ ตามที่ทา่ นต้ องการแน่นอนครับ”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2555
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่า ยเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี
2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน
3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
2. นายจารัส
สว่างสมุทร
3. นายธนเดช มหโภไคย
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ ได้ แก่ นายธนเดช มหโภไคย กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฎผลงานที่มีศกั ยภาพเป็ นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้ที่มีความยึดมัน่ ต่อองค์กร ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอุทิศตัวในการปฎิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทฯ
ตลอดมา และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อปลดออกฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อไม่เคยรับโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
สาหรับนายจารัส สว่างสมุทร และ นายวิชยั พูลวรลักษณ์ ขอออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทตามวาระ
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยคณะกรรมการได้ เสนอชื่อนายธนา เบญจาทิกุล เข้ ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในฐานะ
กรรมการอิสระ นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ ให้
ความสาคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมีสว่ นร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้ องตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2556 เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยได้ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทาง
บริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 4 – 11 มีนาคม 2556 ปรากฎว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เพิ่มเติม อีก
2 ท่าน ได้ แก่ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ทาให้ จานวนผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บริ ษัทเข้ าใหม่มีทงหมด
ั้
3 ท่าน และกรรมการที่เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่มีจานวน 1 ท่าน
โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถกู เสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกรรมการ
เข้ าใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ าที่ 16 – 20
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ 1
ท่าน ให้ ด ารงต าแหน่งเป็ นกรรมการต่อ ไปอี ก วาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเข้ าใหม่อี ก 3 ท่าน เข้ า ด ารงต าแหน่ง เป็ น
กรรมการบริ ษัท โดยการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ประธานได้ ให้ ผ้ ูได้ รับการเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการบริ ษั ท เข้ าใหม่ ทัง้ 3 ท่าน และกรรมการที่เข้ ารั บการ
พิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่อีก 1 ท่าน แนะนาตนเองต่อผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากที่ทุกท่านแนะนาตนเองต่อผู้ถือหุ้นแล้ ว ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อ
สงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
1. นายธนา เบญจาทิกลุ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ นายธนา เบญจาทิกลุ เป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังให้
้
บริ ษัทดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ เป็ นกรรมการบริ ษัท
รวมทังให้
้ บริ ษัทดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ เป็ นกรรมการบริ ษัท
รวมทังให้
้ บริ ษัทดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

4. นายธนเดช มหโภไคย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ
นายธนเดช มหโภไคย ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
วำระที่ 6

เสียง
เสียง
เสียง

พิจำรณำอนุมัติเรื่องกำรงดจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่ กรรมกำรบริษัทฯ
ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ใน
กรณี ที่ข้อบังคับของบริ ษั ทฯมิ ได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนันบ
้ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับ เรื่ องการพิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริ ษั ทได้ มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่ของ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ได้ มีการแต่งตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2555 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาและเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2555 แก่
กรรมการบริ ษัทฯ เพื่อจัดสรรเงินไปบริ หารงานส่วนอื่น
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 14,731,875 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียพิเศษใน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
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ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบาเหน็จสาหรับปี 2555 แก่กรรมการบริ ษัท ตาม
เหตุผลที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีม ติอนุมัติการงดจ่ายเงิ นบาเหน็จประจาปี 2555 แก่กรรมการบริ ษัท เพื่ อ
จัดสรรเงินไปบริ หารงานส่วนอื่น ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน

14,629,903
14,731,875

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2556
ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ในกรณี ที่ข้อบังคับของบริ ษั ทฯมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนันบ
้ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับ เรื่ องการพิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริ ษั ทได้ มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่ของ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ได้ มีการแต่งตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณา
จากภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ มีบทบาทสาคัญในการกากับ
ดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผา่ นมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 เมื่อวันจันทร์
ที่ 23 เมษายน 2555 ได้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ
30,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ละ
20,000 บาท
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2556 นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 โดยให้ คงเงินค่า
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา แต่ให้ กาหนดวงเงินสูงสุดเอาไว้ เพื่อเป็ นการควบคุมค่าใช้ จ่าย โดย
กาหนดไว้ ในอัตรา ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ละ 30,000 บาท / คน / ครัง้ และยอดรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 20,000 บาท / คน / ครัง้ และยอดรวมไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ ละ 5,000 บาท / คน / ครัง้ และยอดรวมไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 14,731,875 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียพิเศษใน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้
1. คุณวิไล รัตนบุญนิธิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า “จากที่อา่ นในรายงานปี
2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครัง้ ค่าตอบแทนครัง้ ละ 30,000 บาท กรรมการมี 8 ท่าน
ค่าใช้ จา่ ย 1,200,000 บาท ก็เต็มจานวนแล้ ว แล้ วในปี นี ้ที่บริษัทจะพัฒนาขึ ้น การบริ หารต่างๆ
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ก็ต้องมีการประชุมกรรมการมากขึ ้น ในจานวนเงิน 1,200,000 บาท จะพอจ่ายคณะกรรมการ
หรื อไม่ หรื อว่าควรจะเปิ ดไว้ หากมีการประชุมมากขึ ้น”
คุณวุฒิพงษ์ โมฬชี าติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบข้ อซักถาม
ว่า “ค่าตอบแทนนี ้เราได้ ศกึ ษาข้ อมูลจาก IOD แล้ วในส่วนหนึง่ และนอกจากนี ้ หลักการแรก ผมคิด
ว่าค่าตอบแทนทีจ่ ะให้ แก่กรรมการ ควรจะคิดบนพื ้นฐานที่สะท้ อนถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ
รวมทังการอุ
้
ทิศเวลาของคณะกรรมการ หลักการที่ 2 ระดับค่าตอบแทนของคณะกรรมการไม่ควร
มากเกินไป เพราะจะทาให้ กรรมการขาดความเป็ นอิสระ สาหรับคาถามที่ทา่ นผู้ถือหุ้นสอบถามว่า
จะพอหรื อไม่ ผมคิดว่าถ้ าไม่พอ ก็คือไม่พอ เพราะในการพัฒนานัน้ เราควรจะต้ องอุทิศเวลาทีเ่ รามี
อยู่ ดังที่จะเห็นจากการจ่ายโบนัสปี ที่แล้ ว คณะกรรมการได้ ประชุมกันและขอไม่รับ จึงมีการงดจ่าย
บาเหน็จกรรมการ สาหรับเรื่ องทีค่ า่ เบี ้ยประชุมจะพอหรื อไม่ ท่านประธานบริ ษัท คงจะพิจารณา
ดูแลตามความเหมาะสมอีกที ภายหลังจากที่มี FA เข้ ามา”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2556
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2556 ตามอัตรา
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ละ 30,000 บาท / คน / ครัง้ และยอดรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 20,000 บาท / คน / ครัง้ และยอดรวมไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ ละ 5,000 บาท / คน / ครัง้ และยอดรวมไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
วำระที่ 8

14,629,903
14,731,875

เสียง
เสียง
เสียง

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2556
ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (5) กาหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญ
ประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้ คือ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่า
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีประจาปี 2555
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอาพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนริ ศ เสาวลักษณ์
สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของ
บริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2555
สาหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ การผู้สอบบัญชี
รายเดิ มมาเป็ นระยะเวลานาน ดังนัน้ เพื่ อความโปร่ งใส คณะกรรมการจึ งเห็ นควรให้ มี การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญ ชี จึ ง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ดังนี ้
(1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
(2) นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
(3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
(4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972
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บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติครบตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิ น 980,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่
เพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2555 (ปี 2555 อยูใ่ นภายในวงเงินไม่เกิน 920,000 บาท) ซึง่ ค่าสอบบัญชีนี ้สอดคล้ องกับปริ มาณ
งานและเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน 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 อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด และบริ ษัท ทีวี เทเล
คอม จากัด ซึง่ มีคา่ สอบบัญชีประจาปี 2556 รวม 3 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 670,000 บาท
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็ นการรองรับธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวในด้ านการนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ในการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) บริ ษัทจึงเห็นควรให้ มกี ารเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้ องกับการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทข้ อที่ 57 เป็ นดังนี ้
(57) ประกอบกิจการ จาหน่ายและให้ บริ การรับจ้ าง ตรวจซ่อม บารุงรักษา ระบบไฟฟ้ าสนามบิน รวมทัง้
อุปกรณ์และอะไหล่ของระบบดังกล่าว
และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทข้ อที่ 57 เป็ น (57)
ประกอบกิจการ จาหน่ายและให้ บริ การรับจ้ าง ตรวจซ่อม บารุงรักษา ระบบไฟฟ้ าสนามบิน รวมทังอุ
้ ปกรณ์และอะไหล่ของ
ระบบดังกล่าว และอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์
และการประกอบกิจการ
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยจานวน
29,361,778
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน
ผู้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้ สทิ ธิ ลงคะแนนจานวน
วำระที่ 10

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
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เสียง
เสียง
เสียง

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 2556 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 11.14 นาฬิกา

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บนั ทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 3

รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
พลเอกสิริณัฏฐ์ กำแหงฤทธิรงค์
อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒกิ ำรศึกษำ
วทบ.ทบ. โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า (จปร.)
กำรอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2004
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบกำรณ์ ทำงำน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2556 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2546 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2544 – ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ (อัตรา พล.อ) กองบัญชาการทหารสูงสุด สานักงานรองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
2540 – 2543 รองผู้บญ
ั ชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผู้เชี่ยวชาญงานด้ านการข่าวและงานก่อสร้ าง)
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีกำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6/6 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท : 11 ปี
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย : -ไม่มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 130,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.148 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงผู้บริหำร : -ไม่ม-ี
กำรมีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(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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รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
นำยดล เหตระกูล
อายุ 33 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒกิ ำรศึกษำ
ปริ ญญาตรี
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบกำรณ์ ทำงำน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2555 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริษัท อร่อยทัว่ หล้ าฟ้ าดิน จากัด
2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
2547 – 2548
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท
2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2555 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริษัท อร่อยทัว่ หล้ าฟ้ าดิน จากัด
 กิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีกำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5/6 ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท : 3 ปี
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย :
-ไม่มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 6,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 6.838 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงผู้บริหำร : -ไม่ม-ี
กำรมีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(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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รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์
อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กำรอบรม
- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ 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 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สานักศาลปกครอง
- หลักสูตรต่อต้ านทุจริ ตสาหรับผู้บริ หาร (Anti-Corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบกำรณ์ ทำงำน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2553 – ปั จจุบนั กรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2551 – 2556
รองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2551 – 2553
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาด บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2550 – 2551
ประธานเจ้ 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
ตำแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท
2553 – ปั จจุบนั กรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีกำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6/6 ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท : 28 ปี
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย : -ไม่มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 8,651,875 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.860 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงผู้บริหำร : -ไม่ม-ี
กำรมีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(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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นิยำมกรรรมกำรอิสระ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยตรงตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วมหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และให้
นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ ห ารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงิน เดือนประจาในบริ 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 และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ ทาหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณเลือกตัง้ / แต่งตัง้ โดยข้ อบังคับของบริ ษัทฯกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
วิธีกำรแต่ งตัง้ กรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาฯ จะทาหน้ าที่เป็ นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ ที่มีประสบการณ์
อย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหญ่
้
จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่งมีกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร่วมอยูด่ ้ 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 ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัด ไปด้ วยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับ
ตาแหน่งและไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมการ

22/37

สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 4

ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
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 แต่จะเห็ นสมควร 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 ยกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ 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 และจั ดส่ง
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 อไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
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 ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
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 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
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(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ
(ค)
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท ฯ ทัง้ หมด หรื อ
บางส่ว นที่ สาคัญ การมอบหมายให้ บุค คลอื่ น เข้ า จัด การธุ รกิ 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)
การออกหุ้ นเพื่ อ ช าระหนี แ้ ละโครงการแปลงหนี เ้ ป็ นทุ น 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
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เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ ำร่ วมประชุม และกำรมอบฉันทะ
1. เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1.1 บริ ษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็ นผู้เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมมา
แสดงตน และแจ้ งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิ ดลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมจนถึงเวลา
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2
ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งประเทศ ที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะ จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวอย่ างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ บัตร
ประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐบาล
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. เงื่อนไขและวิธีกำรมอบฉันทะ
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 คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
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
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อ โนตารี พบั บลิค หรื อ บุคคลอื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
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2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ มนัน้ ๆ
2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้ องมีข้อความระบุให้ อานาจที่จะมอบ
ฉันทะช่วงได้ ด้วย
2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริ่ มเปิ ดลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 9.00 น.ถึง10.00 น.
หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
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สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 5

รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระผู้รับมอบฉันทะ
นำยธนำ เบญจำทิกุล
อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 36
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยสถาบันป้องกันประเทศ
กำรอบรม
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐเอกชนและการเมืองรุ่นที่ 3 (ว.ป.ม. 3)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุตธิ รรม สานักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก แบบบูรณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารกับการพิทกั ษ์สิทธิมนุษยชน รุ่ น 1 โดยสานักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่น 2 โดยสถาบันพระปกเกล้ าฯ
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่ นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สานักศาลปกครอง
- หลักสูตรการบริหารการยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่ นที่ 3 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบกำรณ์ ทำงำน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่
2525 – ปั จจุบนั
ประกอบวิชาชีพทนายความ มีความเชี่ยวชาญ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
2541 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การบริษัท สานักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกลุ จากัด
2552 – 2554
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่ งปั จจุบันในบริษัท
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
 กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
2541 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การบริษัท สานักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกลุ จากัด
 กิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
-ไม่มีกำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/4 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/3 ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท :
1 ปี
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
: -ไม่มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริ ษัท : -ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงผู้บริ หำร : -ไม่มีกำรมีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริ ษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งใน
ปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : -ไม่เป็ น(2) เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็ น(3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริการ การให้ ก้ ยู มื เงินหรือการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี27/37

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. นายธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 208/111 หมูท่ ี่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 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
(...........................................)
หมำยเหตุ
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. นายธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 208/111 หมูท่ ี่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 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 ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 22 เมษำยน 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบดุล และงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
 (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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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
 (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) พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
2) นายดล เหตระกูล
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
3) นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่ กรรมกำรบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 9 พิจำณำเรื่องกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทและเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 10 พิจำณำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ
ให้ สอดคล้ องกับมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัท
 (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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วำระที่ 11 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
 (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 ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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
(...........................................)
หมำยเหตุ
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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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 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. นายธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 208/111 หมูท่ ี่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 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 ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 22 เมษำยน 2556
 (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
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 (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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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบดุล และงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
 (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
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
 (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
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
 (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) พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
2) นายดล เหตระกูล
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
3) นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่ กรรมกำรบริษัทฯ
 (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
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2557
 (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
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2557
 (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
วำระที่ 9 พิจำณำเรื่องกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
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วำระที่ 10 พิจำณำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ
ให้ สอดคล้ องกับมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัท
 (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
วำระที่ 11 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
 (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
(...........................................)
หมำยเหตุ
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
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 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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สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 6
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