เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรื อ “IRCP” เมื่อวันจันทร์ ที่ 29
กันยายน 2557 ได้ กาหนดให้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00น. ณ ห้ องเฟื่ องฟ้า โกลเด้ น
ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-4777 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน
2556 แล้ วเสร็ จ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้ องครบถ้ วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งทีส่ ง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลเป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การจ่ายปั นผลระหว่างการครัง้ นีเ้ ป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี
2557 โดยจะจ่ายเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด ตามอัตราส่วน ซึง่ หากมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลในส่วน
ของเศษหุ้นเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ้นสามัญให้ ใน
อัตรา 5.03780 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล คิดเป็ นจานวนรวมไม่เกิน 34,834,452 หุ้น รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 34,834,452 บาท หรือคิดเป็ นอัตรา
การจ่ายเงินปั นผล 0.19850 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ใ้ นกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว บริ ษัทฯ จะจ่ายปั นผลใน
ส่วนของเศษหุ้นเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.19850 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ้การจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดจะจ่ายในอัตรา
หุ้นละ 0.02206 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.88 ล้ านบาท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท อิ นเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในครัง้ นีจ้ ะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2) จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3.09 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อคิดเป็ นจานวนรวมไม่เกิน 56,792,557 หน่วย ทัง้ นีใ้ นการคานวณสิทธิ ที่จะได้ รับจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรร ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง โดยใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ที่ราคาใช้ สิทธิ 6.30 บาทต่อหุ้น
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรั บหุ้นปั นผล และการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 2 (IRCPW2)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ นัน้ จะต้ องมีการ
เพิ่มทุนเพื่อนาเงินทุนมาจัดสรรสาหรับการจ่ายปั นผลก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก
175,489,000 บาท เป็ น 267,116,009 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ้นสามัญและ การใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติ การแก้ ไ ขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ แ ละเอกสารที่เ กี่ยวข้ องเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จะต้ องมีการปรับปรุงข้ อความในหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับทุนจดทะเบียนด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 267,116,009 บาท (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น
267,116,009 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ 267,116,009 หุ้น (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้น”
ทังนี
้ ม้ อบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแท นที่บ ริ ษั ท ฯ
มอบหมาย มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ การจ่ ายหุ้นปั นผลและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2)
ความเห็นคณะกรรมการ อนุมตั ิให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 91,627,009
หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2)
1) จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 34,834,452 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
2) จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 56,792,557 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2
(IRCP-W2) (รายละเอียดการจัดสรรหุ้น โปรดดูสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5)
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในการนี ้บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 และขอความร่วมมือโปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ อย่างน้ อยก่อนวันประชุม 3 วันทาการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้ า โดยจ่าหน้ าซองถึง
สานักงานผู้บริหาร บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช 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

