บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2560

วันจันทร์ ที่ 24 เมษำยน 2560 เวลำ 10:00 น.
ณ ห้ องรำชำวดี โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
เลขที่ 92 ถนนพระรำม 9 เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

บมจ. 40854600002

16 มีนาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ซึง่ ประกอบด้ วยสาเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระ และกรรมการเข้ าใหม่ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการ
4. ข้ อบังคับบริ ษัท 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
จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ กาหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-2641-4777 เพื่ อพิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบี ยบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น ของคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัท ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์
ที่ 18 เมษายน 2559 แล้ วเสร็ จ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และบริ ษัทได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง บริ ษั ท
(www.ircp.co.th) แล้ ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึก
รายงานโดยถูกต้ องครบถ้ วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการ
ประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัท ได้ สรุปรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับผล การดาเนินงานของ
บริ ษัท ในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ปรากฎในหนังสือรายงานประจาปี 2559 (Annual Report 2016) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 2
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ควำมเห็ น คณะกรรมกำร เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบกำไรขำดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 39 กาหนดว่าบริ ษัท
ต้ องจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชี ของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการ
ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนนี ้ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน
ของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2559 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรเงินกำไร และกำรจ่ ำยปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ
50 ของกาไรสุทธิ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิงดจ่ายปั นผล เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัท
ขาดทุน
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายปั นผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2559 (ปี ที่ผา่ นมา)
1. กาไรสุทธิ (บาท)
-115,326,055 บาท
57,342,297 บาท
2. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.15
2.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)
0.10
2.2 เงินปั นผลประจาปี (บาท : หุ้น)
0.05
3. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
38,140,113 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 0
ร้ อยละ 66.51
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายปันผล ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบตำมวำระดำรงตำแหน่ ง
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 16 กาหนดว่า ใน
การประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รา โดยให้ ก รรมการที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
2. นายดล เหตระกูล
3. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัท ได้
ให้ ความสาคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมีส่วนร่ วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ต่อไป โดยได้ ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฎว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เพิ่มเติม
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ได้ แก่ นายดล เหตระกูล และนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ทังนี
้ ้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ ร่วมกัน
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ ว กล่าวคือกรรมการ ทัง้ 2 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอชื่อ
เลือกกลับเข้ ามา เป็ นบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด อีกทังเป็
้ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
มีประวัตกิ ารทางานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
หน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้ รับเสนอชื่อ ทัง้ 2 ท่าน นิยาม
กรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่ กรรมกำรบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี
2558 แก่กรรมการบริ ษัท
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร ในปี 2559 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ช่วยกันบริ หารจัดการ ตรวจสอบ ให้
ข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ ซึ่ งเอื อ้ ประโยชน์ ต่ อบริ ษั ท เป็ นอย่ างยิ่ ง แต่ เนื่ องด้ วยผลการด าเนิ น งานไม่ เป็ น ที่ น่ าพอใจ
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี
2560 แก่คณะกรรมการบริ ษัท
ทัง้ นี ้ การงดจ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จ ประจ าปี แก่ ก รรมการบริ ษั ท ได้ ผ่า นคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ ว โดย
พิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมทังบทบาทหน้
้
าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ดัง มี รายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ในหัว ข้ อ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ประจาปี 2559 เป็ นอัตราต่อคน ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (สาหรับประธานกรรมการบริษัท)
ครัง้ ละ 25,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (สาหรับกรรมการบริ ษัท)
ครัง้ ละ 20,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ 20,000 บาท
เบื ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ 10,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ครัง้ ละ 10,000 บาท
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 2560 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุม เป็ นอัตราต่อคน ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (สาหรับประธานกรรมการบริ ษัท)
ครัง้ ละ 25,000 บาท
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เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (สาหรับกรรมการบริ ษัท)
ครัง้ ละ 20,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ) ครัง้ ละ 25,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สาหรับกรรมการตรวจสอบ)
ครัง้ ละ 20,000 บาท
เบื ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ครัง้ ละ 10,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ครัง้ ละ 10,000 บาท
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและธรรมาภิบาล
ครัง้ ละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริ ษัท
เดือนละ 10,000 บาท
ทัง้ นี ้ การก าหนดค่า ตอบแทนของกรรมการ ได้ ผ่า นคณะกรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทนแล้ ว โดย
พิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจาปี 2559 ในหัวข้ อขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทน ประจำปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 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 ษัท ประจาปี 2559 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 4 ปี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ แต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบี ยน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญ ชี รั บอนุญ าต ทะเบี ยนเลขที่ 3972 ของบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 ด้ วยเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วน ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560 ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี
2560
(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 ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษัทจดทะเบี ยนต้อง
จัดให้มี การหมุนเวี ยนผู้สอบบัญ ชี หากผู้สอบบัญ ชี รายเดิ มปฏิ บ ัติ ห น้าที ่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยการนับจานวนปี ของผูส้ อบบัญชี จะนับ
เฉพาะปี ทีผ่ สู้ อบบัญชี ผนู้ นั้ ลงลายมื อชื ่อในงบการเงิ น
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2) อนุมตั ิ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิ น 1,400,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชี นี ้
สอดคล้ องกับปริ มาณงานและเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่ นที่อยู่ในธุรกิ จเดียวกัน ทัง้ นี ้ บริ ษัท ไม่ได้ ใช้
บริ การอื่นนอกจากบริ การสอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชี ตามรายชื่ อที่ เสนอข้ างต้ นไม่มี ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ บริ ษั ท / บริ ษั ทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ทัง้ 6 แห่งของบริ ษัท ร่ วมด้ วย คือ บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด บริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด บริ ษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์
เซอร์ วิส จากัด บริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จากัด และบริ ษัทสิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป ซึง่ มีคา่ สอบบัญชีประจาปี 2560
รวม 6 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 1,970,000 บาท
วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
บริ ษั ท ได้ ให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นแก่ บริ ษั ท เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณากลัน่ กรองสรุปความเห็น และบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตังแต่
้ วนั ที่ 3 – 10
มีนาคม 2560 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 ษัท จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ
ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 และขอความร่ วมมื อโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยัง บริ ษั ท อย่างน้ อยก่ อ นวัน ประชุม 3
วันทาการ 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

บมจ. 40854600002
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.50 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่
92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 124 คน นับจานวนหุ้นที่ถือ
รวมกันได้ 89,627,977 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35.26 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของ
บริษัทฯ
โดยมีนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 33 ซึ่งกาหนดให้ ประธาน
กรรมการบริ ษัทเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการบริ ษัท ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี รองประธานกรรมการบริ ษัท หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ทัง้ นีม้ ี นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญ ชี
การเงิน ทาหน้ าที่เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวเนือ้ นาบุญ บุญเรือง เจ้ าหน้ าที่ฝายเลขานุการบริษัททาหน้ าที่พิธีกรได้ แนะนาคณะกรรมการและผู้สอบ
บัญชีที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และทาหน้ าที่ประธานฯ ที่ประชุม
2. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
5. นายดล เหตระกูล
กรรมการ
6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
7. นายธนา เบญจาทิกลุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายสุวรรณ ดาเนินทอง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
หัวหน้ าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
11. นายพันธ์ชนก ทองใบ
ทีมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
12. นางสาวปั ทมา วันประสิทธิ์พร
ทีมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จากนัน้ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกาหนดตามข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ น 2 กรณี คือ กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบ
ฉันทะ ให้ มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
-

-

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง หรื อไม่ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเห็นด้ วย หรื อรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธาน
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน โดยใช้ แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้
รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริ ษัทฯได้ นาคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ ข องท่า นผู้ถื อ หุ้น บันทึกรวมไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
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วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้ แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 สาหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้ แก่ วาระที่ 2 เนื่องจาก
เป็ นวาระที่แจ้ งเพื่อรับทราบ
วาระที่ต้องใช้ เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้ แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 8, 9
วาระที่ต้องใช้ เสียง 2 ใน 3 ได้ แก่ วาระที่ 6, 7
วาระที่ต้องใช้ เสียง 3 ใน 4 ได้ แก่ ไม่มี
เพื่อให้ การประชุมครัง้ นี ้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังเพื
้ ่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบ
ได้ จึงขอแต่งตัง้
- คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
หัวหน้ าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ซึ่ง คุณสมจิต บุญเรื องขาว ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ เสนอตัวเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็ นกรรมการ ตรวจนับ
คะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ คณ
ุ สมจิต บุญเรืองขาว ร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้ งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ ทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออก
เสียง เป็ นจานวนเท่าใด ให้ ผ้ เู ข้ าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้ วเสร็จ
จากนันพิ
้ ธีกรได้ ขอเชิญประธานที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุม
ประธานฯ กล่ า วต้ อนรั บ ผู้ ถื อหุ้ นและกล่ า วเปิ ดการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2559 ของบริ ษั ท อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล
รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2558
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุม ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียด
และข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้ องและครบถ้ วน จึงมีมติเป็ น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

89,627,977
-

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า ได้ จดั ทาขึ น้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน ตามข้ อกาหนดของสานัก งานคณะกรรมการ
กากับ หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) และตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย ซึง่ ผลการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ มีดงั นี ้
กลุม่ บริษัทฯ
มีรายได้ รวม 1,237 ล้ านบาท
ลดลงจาก 1,665 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ นจานวน 428 ล้ านบาท
มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร 181 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจาก 173 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ นจานวน 8 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 57 ล้ านบาท
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ในขณะที่ปี 2557 มีกาไรสุทธิ 134 ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงลดลง 77 ล้ านบาท
สาหรับการบริ หารงานโดยทั่วไปนัน้ ประธานฯ ได้ เชิญ ให้ คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ในฐานะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นผู้รายงานซึง่ ปรากฏรายละเอียดรายละเอียด ดังนี ้
“ ปี 2558 IRCP ได้ ใช้ กลยุทธ์ และเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ในการพัฒนาบริษัท เพื่อให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยขยาย
โอกาสทางธุรกิจด้ วยการาร่วมกับพันธมิตรด้ านต่าง ๆ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้น มีดงั นี ้
1.บริษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด (IRCP Cloud Services Company Limited) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อมีนาคม 2558 โดย
IRCP ไปร่วมลงทุนเปิ ดบริษัทใหม่กบั ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการบริหารจัดการ Big Data มากว่า 30 ปี ซึง่ เริ่ มดาเนินการโครงการใหญ่ ๆ
กับภาครัฐ และจะได้ รับผลลัพธ์ ประมาณกลางปี 2559 โดยมีโครงการที่กาลังจะเข้ ามติครม. ซึง่ โครงการดังกล่าวบริษัทจะดาเนินงานร่วมกับ
บมจ.กสท โทรคมนาคม
2.บริษัท เอช อาร์ ซี พี จากัด (HRCP Company Limited) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อมีนาคม 2558 ใกล้ เคียงกับบริษัท IRCP Cloud ซึง่
HRCP ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผู้สงู อายุ ด้ วยการนาเทคโนโลยีเข้ ามาจัดการเกี่ยวกับทางการดูแลสุขภาพ และทางการแพทย์ โดย IRCP ถือหุ้น
51% ทาให้ สามารถมีอานาจในการบริหารจัดการได้
โดยทัง้ 2 บริษัทดังกล่าวเมื่อเริ่มดาเนินการไปเบื ้องต้ นเห็นว่าสามารถนามารวมกันเป็ นบริษัทเดียวกันได้ ตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้ จา่ ยที่ซ ้าซ้ อน โดย IRCP ยังคงถือหุ้น 51% เหมือนเดิม
โดยผมในนาม ทีมบริหารต้ องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานที่ไม่ได้ ตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ รวมถึงในเรื่องที่ทาไม่ได้ และ
ไม่ได้ ทาในสิ่งที่พดู ไว้ ด้ วยการโดนตาหนิวา่ ทาไม่ได้ ดีกว่านาเงินของผู้ถือหุ้นไปเสี่ยง อย่างเช่น บางบริษัทที่จะลงทุน หากพิจารณาแล้ วไม่น่า
ลงทุน IRCP จะไม่ดาเนินการ
ส่วนเรื่องการลงทุนเรื่องพลังงาน บริษัทมีความพร้ อมในทุก ๆ ด้ าน รอให้ รัฐบาลประกาศการขายไฟแบบ FIT หากมี
ประกาศเมื่อใด บริษัทจะรีบดาเนินการสร้ างโรงงานไฟฟ้าได้ ทนั ที
สุดท้ ายนี ้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามใด ๆ สามารถสอบถามได้ ตามวาระต่าง ๆ และกราบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ “
โดยประธานได้ ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1.คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองสอบถามว่า “ คาถามที่ 1 อยากทราบโครงการเครื่อง
คัดแยกไปรษณีย์ที่มีสญ
ั ญา 10 ปี บริษัทสามารถได้ งาน MA จากค่าซ่อมบารุงรักษาได้ หรือไม่ คาถามที่ 2 ในส่วนเครื่อง
คัดแยกไปรษณีย์ศนู ย์ภาคต่าง ๆ บริษัทคิดว่าสามารถประมูลงานได้ หรือไม่ คาถามที่ 3 เครื่องคัดแยกไปรษณีย์ บริษัท
เป็ นผู้นาเข้ าเจ้ าหลักและไม่มีบริษัทใดสามารถทาแข่งได้ ใช่หรือไม่ และเครื่องคัดแยกมีความพิเศษอย่างไรในการทางาน
บ้ าง ”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า “ ในประเด็นที่ 1 เรื่องงาน MA จากค่า
ซ่อมบ ารุงรักษา ของโครงการเครื่ องคัดแยกไปรษณี ย์ที่ มีสัญ ญา 10 ปี ว่า กลยุทธ์ ในการท างานของ IRCP คื อ หากมี
โครงการใดที่ ไม่ป ระจาจะเลือกใช้ Out Source ซึ่ง IRCP มีการคัด เลือกและควบคุม Partner ที่ ดี ในเรื่ องการบริ ห าร
จัดการ ในส่วนของเครื่ องคัดแยกบริษัทไม่ได้ ผลิตโดยตรง แต่มี Partner ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ส่วนงาน MA ต้ อง
ดูวา่ ทางไปรษณีย์จะมีงบประมาณด้ านนี ้หรือไม่ สาหรับคาถามที่ 2 เรื่องเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ศนู ย์ภาคต่าง ๆ บริษัทจะ
ได้ งานหรื อไม่นัน้ ในการแข่งขันการประมูลโครงการต่างๆ ทางรัฐบาลจะไม่มีการ Lock Spec ใด ๆ อย่างแน่นอน จึงไม่
สามารถตอบได้ ว่าจะได้ งานหรือไม่ แต่ความได้ เปรียบของการแข่งขันของ IRCP มีสงู เพราะเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์
และอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีเครดิตที่ดีกบั ธนาคาร ”
2. คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถื อหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า “ ตามข่าวเกี่ยวกับ Mr.พันล้ าน ที่
เข้ ามีซื ้อหุ้น Big Lot บริษัท รบกวนชี ้แจ้ งในรายละเอียดเรื่องนี ้ ”
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คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ตอบข้ อซักถามว่า “ การที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานาน ทาให้ มี
บุคคลที่ร้ ูจกั มากมาย ซึ่งในอดีต CEO ท่านเดิมของ บริ ษัท วิชวัน อินโฟ จากัด ที่ให้ บริ การด้ าน IT Outsourcing มีทีมงาน
300 – 400 คน ได้ ชกั ชวนผมให้ ร่วมลงทุนด้ วย แต่ผมเกรงว่าจะมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู จึงไม่ได้ ลงทุนในขณะนัน้ หลักจากนัน้ CEO
ท่านเดิมได้ แนะนา Mr.พันล้ าน คือ คุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ที่เป็ น CEO อยู่ในขณะนัน้ ให้ ผมรู้จกั จึงได้ เกิดความสนใจ
ในการร่วมลงทุน โดยใช้ วิธีเป็ น Partner กัน และหลังจากนัน้ จึงเกิดความชอบในความเก่งและมุ่งมานะของคุณจักรพันธ์
ประจวบเหมาะ รวมถึงคุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะสนใจในหุ้นของ IRCP ผมจึงได้ นาเรื่องไปปรึ กษากับคุณดล เหตระกูล ผู้
ถือหุ้นใหญ่ ในการขายหุ้นครัง้ นี ้ มีการขายหุ้น Warrant ร่วมด้ วย จากการขายผมยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นอันดับที่ 2 เช่นเดิม และ
ยังเป็ นผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นอีกด้ วย ”
3. คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สอบถามว่า “คาถามที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ระบุว่า บริษัทได้ มีแหล่งเงินทุนจากบริษัท ฮุนได ให้ การสนับสนุนด้ าน
การลงทุนจานวน 2.3 ล้ านบาท แต่ยงั ไม่ได้ ใช้ เงินจานวนนัน้ รบกวนชี ้แจ้ งในรายละเอียดความคืบหน้ าเรื่องนี ้ คาถามที่ 2
สอบถามเกี่ ยวกับ รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ระบุว่า จะมีการน าบริ ษั ท ไอที ดิ ส บิ วชั่น จากัด
(ITDC) ซึ่งเป็ นบริ ษัท ย่อยเข้ าตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดความคืบ หน้ าเรื่ องนีเ้ ป็ นอย่างไร คาถามที่ 3 เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ในรายงานประจาปี 2559 ในหน้ าที่ 59 ระบุว่า รายได้ จากค่าบริ การพัฒนาระบบ ในปี 2558 ลดลงจานวน
506.18 ล้ านบาท หรื อ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 39.33 จากปี 2557 ทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้ และ คาถามที่ 4 ในรายงานประจาปี
2559 ในหน้ าที่ 62 ระบุว่า ในปี 2558 บริษัทมีการทาสัญญา จานวน 103 สัญญา และทาไมจึงมีสญ
ั ญามากกว่าปี 2557
ทังที
้ ่มีรายได้ น้อยกว่า”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ตอบข้ อซักถามว่า “ ในประเด็นที่ 1 เรื่อง แหล่งเงินทุนจากบริษัท
ฮุนได ฮุนไดได้ ให้ เงินทุนให้ นาไปด าเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับภาครัฐ แต่ปั ญ หาคื อ ภาครัฐไม่มีโครงการใด ๆ ออกมา จนท าให้
ระยะเวลาล่วงเลยมาเป็ นปี ประเด็นที่ 2 เรื่ อง นา ITDC บริ ษัทย่อยเข้ าตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้ จดทะเบียนเป็ นมหาชนแล้ ว
และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ ถือหุ้นในโรงงานไฟฟ้า 25% ซึ่งปั จจุบนั ITDC มีความพร้ อมใน
ทุก ๆ ด้ าน แต่อยูใ่ นระหว่างรอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นคาขอกับสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ”
คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า “ ในประเด็นที่ 3 เรื่ องรายได้
จากค่าบริ การพัฒนาระบบ ในปี 2558 ที่ลดลง เนื่องจาก ในปี 2557 บริ ษัทชนะโครงการใหญ่ จากสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าบางมด เป็ นโครงการ Smart Classroom มูลค่าโครงการรวม 633 ล้ านบาท แต่ในปี 2558 บริ ษัทไม่มีการชนะ
โครงการใหญ่ ๆ จึงกลับสู่สภาวะปกติที่ดาเนินธุรกิจที่เป็ นโครงการขนาดกลาง และคาถามที่ 4 ในเรื่องสัญญาของ Sup
Contact มีจานวนมากกว่าปี 2558 เพราะโครงการ ๆ ยังคงมีรายได้ ที่เป็ นปั จจุบันอยู่ต่อเนื่องจากปี 2557 ถึง ปี 2558 ซึ่ง
เป็ นสัญ ญาที่ยังไม่จบต้ องมีงาน MA ต่อ ซึ่งในการทาสัญ ญากับ Sup Contact ทัง้ หมด เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อโครงการ
ต่าง ๆ ที่บริษัทยังคงมีภาระผูกพันอยูก่ บั ทางลูกค้ า ”
คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามเพิ่มเติม ในคาถามที่ 4 ต่อว่า “ มูลค่า
รวมตามสัญญาทังหมด
้
103 สัญญา จานวนเงิน 840.2 ล้ านบาท สัญญาดังกล่าวมาจากมูลค่ารายได้ ประมาณเท่าใด
และคุ้มค่าต่อรายจ่ายกับสัญญาที่เสียไปหรือไม่ ”
คุณ นที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายบัญ ชีและการเงิน ตอบคาถามว่า “ หากประมาณรายได้ จาก
สัญญาคงไม่สามารถประมาณได้ แต่รับรองว่าเกินมูลค่า ตามสัญญาทังหมด
้
103 สัญญา จานวนเงิน 840.2 ล้ านบาท
อย่างแน่นอน คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ตอบข้ อสักถามเสริ มว่า ในการบริ หารจัดการโครงการ
ต้ องมีการประเมินความเสี่ยงทุกโครงการว่ามีกาไรมากน้ อยเท่าใด รวมถึงโครงการที่ IRCP ดูแลมีหลายรูปแบบ บริษัทไม่
สามารถจ้ างทีมงานที่เข้ าไปทางานโดยตรงได้ ทกุ ด้ าน เพราะมีต้นทุนค่าใช้ จา่ ยสูง แต่ด้วยเทคนิคของทีมงาน IRCP ต้ อง
หา Partner ที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูกมาดูแลในโครงการนัน้ ๆ ซึง่ นี ้คือสาเหตุการมีสญ
ั ญาของ Sup Contact จานวนมาก”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจาปี 2558 ของคณะกรรมการ
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มติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการ

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริ ษัท ฯ และรับรองรายงานประจาปี 2558 ของ

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบกำไรขำดทุนของบริ ษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลั กการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2558 แล้ ว
งบดุล และงบกาไรขาดทุน ของบริ ษั ท ฯ ดังกล่า วนัน้ แสดงให้ เห็ น ว่า ในรอบระยะเวลาบัญ ชีป ระจาปี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษั ท ฯ ดังนี ้

สิน ทรั พย์ รวม
หนี ส้ ิน รวม
ส่ว นของผู้ถือหุ้น รวม
รายได้ รวม
กาไรสุท ธิ

งบการเงิน รวม (ล้ านบาท)
1,088
598
490
1,237
57

งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
984
547
437
819
52

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบ
กาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยประธานได้ ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1. คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “คาถามที่ 1 ในรายงานประจาปี
2558 หน้ า 58 ระบุในอัตราส่วนสภาพคล่อง เรื่องระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย(วัน) มีระยะเวลาดาเนินการ 255 วัน ซึง่ มากกว่า
ปี 2557 ที่มีจานวน 168 วัน เพราะเหตุใดจึงมีการดาเนินงานที่นานกว่า คาถามที่ 2 ในรายงานประจาปี 2558 หน้ า 67 ใน
งบกาไรขาดทุน หัวข้ อค่าใช้ จ่ายในการขายมียอดลงลดเกือบ 2.7 ล้ านบาท ในขณะที่รายได้ การขายลดลง โดยเฉพาะ
บริ ษัทแม่จะลดลงเป็ นจานวนมาก แต่บริษัทย่อยมีจานวนที่ลดลงน้ อยมาก เพราะเหตุใด คาถามที่ 3 ในสินค้ าคงเหลืองบ
การเงินรวม มีจานวน 64 ล้ านบาท และ งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ มีจานวน 68 ล้ านบาท จึงเกิดข้ อสงสัยว่า มียอดหัก
ลบสินค้ าคงเหลือของบริษัทแม่และบริ ษัทย่อยหรื อไม่ คาถามที่ 4 เรื่ องคดีฟอ้ งร้ อง ในรายงานประจาปี 2558 หน้ า 104 –
105 ทัง้ 2 คดีมีมลู ค่าการฟ้องร้ องที่จานวนเท่าใด และมีการประนีประนอมอย่าไรบ้ าง ”
คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญ ชีและการเงิน “ ตอบคาถามในข้ อที่ 1 ว่า ธุรกิจของ IRCP
ส่วนใหญ่ มีลกู ค้ าเป็ นหน่วยงานราชการ โดยเฉลี่ยระยะเวลาในการขายจะอยู่ที่ 120 – 180 วัน แต่มีบางหน่วยงานที่ใช้
ระยะเวลาในการตรวจรับนาน เนื่ องจากลูกค้ า มีขัน้ ตอนที่ซับซ้ อน ซึ่งในปี 2558 มีโครงการที่ใช้ เวลาในการตรวจรับ ที่
ยาวนานพอสมควร หากอ้ างไปถึงในอดีต ในปี 2554 เคยมีโครงการที่ใช้ เวลาตรวจรับนานถึง 1 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ มีการจัดสรรต้ นทุน แต่ละโครงการให้ ครอบคลุมระยะเวลาในทางานอยู่แล้ ว คาถามที่ 2 ในประเด็นเรื่ องค่าใช้ จ่ายใน
การขายและรายได้ มีจานวนที่ลดลงมาก โดยส่วนใหญ่ยอดขายลดลงที่บริ ษัทแม่ ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการขายมีจานวนที่
ลดลงมาก แต่ในส่วนของบริ ษัทย่อยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีอตั ราการเติบโต 20 % ต่อปี คาถามที่ 3 ในประเด็น
เรื่ อง สินค้ าคงเหลือว่า บริ ษัทมีการขายที่เป็ นในลักษณะโครงการ ในการซื ้อสินค้ าจึงซื อ้ เพื่อดาเนินการในโครงการนัน้ ๆ
จึงไม่มีการสต๊ อกสิน ค้ า และคาถามที่ 4 ในประเด็ นเรื่ อง คดีฟ้องร้ อง ในกรณี ที่ 1 โจทก์ คือ สายการบิน Lufthansa ได้
ฟ้องร้ องบริษัทเป็ นจานวนเงินประมาณ 100 ล้ านบาท ซึง่ ไม่มีมลู เหตุตามจริง จึงได้ มีการฟ้องร้ องกันเป็ นเวลานาน สุดท้ าย
จบด้ วยการประนีประนอม และจ่ายในจานวนที่บริษัทได้ ตงส
ั ้ ารองงบไว้ ประมาณ 20 ล้ านบาท กรณีที่ 2 เป็ นคดีที่ฟอ้ งร้ อง
กัน 3 ศาล โดยบริษัทถูกฟ้องร้ องจากฝ่ าย Sub Contact รายหนึ่ง ในศาลชันต้
้ นบริ ษัทชนะ แต่ในศาลชันอุ
้ ทธรณ์ ชันฎี
้ กา
บริ ษั ท แพ้ ค ดี และบริ ษั ท จ่า ยค่า ฟ้องร้ องในจานวนที่ ได้ ตัง้ ส ารองงบไว้ ซึ่งนัน้ ไม่มีผ ลต่องบการเงิน เพราะได้ มีการตัง้
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ค่าใช้ จ่ายในส่วนนีไ้ ว้ อยู่แล้ วเช่นกัน แต่สาเหตุที่ไม่จ่ายในตอนแรก เพราะทาง Sub Contact ฟ้องร้ องในจานวนเงินที่สูง
เกินไป ”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แ จ้ งเพื่ อให้ ที่ ป ระชุมพิ จารณาอนุมัติ งบ ดุล และงบกาไรขาดทุน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทังนี
้ ้ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่ม รวมจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
124 ท่าน คิดเป็ นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 89,654,714 หุ้น
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

89,650,714
4,000
-

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรเงินกำไรและกำรจ่ ำยปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2558
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 12/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างการ โดย
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 25,426,729.10 บาท และกาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในวันที่
11 ธันวาคม 2558
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดอีกครัง้ ซึ่งมาจากผลการดาเนินงาน ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง
ธันวาคม ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12,713,383.90 บาท ซึ่งเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนด และเห็นควรให้ จดั สรรทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 4,394,569 บาท
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ที่ผ่านมา
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิให้ จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปั นผล สาหรั บ ผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี 2558
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปั นผล สาหรั บ ผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

วำระที่ 5

89,654,741
-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และแต่ งตัง้ กรรมกำรเข้ ำใหม่
ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดย
ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียง
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นีม้ ีกรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายธนา เบญจาทิกลุ
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
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นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ เสนอชื่อ ดร.จิตรเกษม งามนิล ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเข้ าใหม่ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/59 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นต่อไป
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ นายธนา เบญจาทิกุล นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ และพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และเสนอให้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ 1 ท่าน ได้ แก่ ดร. จิตรเกษม งามนิล ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เนื่องจากทัง้ 4 ท่าน
เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่ มีศักยภาพเป็ นที่ ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้ที่มีความยึดมัน่ ต่อองค์กร ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอุทิศตัวในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริษัทฯ ตลอดมา และไม่เคย
ถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อปลดออกฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่ หรื อไม่เคยรับโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบ
กิจการหรือเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญ
แก่ผ้ ูถือหุ้นในการมีส่วนร่ วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ ต่อไป โดยได้ ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริ ษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม
ทังนี
้ ม้ ีรายละเอียดและประวัติของผู้ถกู เสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้ าใหม่ ปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ าที่ 20 - 23
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ จึงเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุม พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ ต้ องออกตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ให้ ด ารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ 1 ท่าน โดยการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
1. นายธนา เบญจาทิกลุ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา เบญจาทิกลุ ให้ ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

89,654,714
-

เสียง
เสียง
เสียง

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังกรรมการที
้
่ต้อ งออกตามวาระ คือ นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ให้
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

89,650,714
4,000
-

เสียง
เสียง
เสียง

3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ คือ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ให้ ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วยจานวน
89,654,714
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน
เสียง
12/35

4. ดร.จิตรเกษม งามนิล
มติท่ปี ระชุม
ที่ป ระชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉัน ท์ แต่งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ คื อ ดร.จิตรเกษม งามนิ ล ให้ ด ารงต าแหน่งเป็ น
กรรมการบริษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

89,650,714
4,000
-

เสียง
เสียง
เสียง

ภายหลังการลงมติ ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าสูท่ ี่ประชุม
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติเรื่องกำรงดจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2558 แก่ กรรมกำรบริษัทฯ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้
บริษัทฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้ กาหนด
ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนันบ
้ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับเรื่ องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่ของกรรมการการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการงดจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2558 นี ้ เนื่องด้ วยปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ
ทาให้ ผ ลประกอบการของบริ ษั ท มีรายได้ ที่ ล ดลง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิจารณาและเห็ น สมควรให้ เสนอที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือ หุ้น ที่ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ซึ่งถื อหุ้น นับ รวมกัน ได้ 32,177,824 หุ้น ถื อว่าเป็ นผู้มี ส่วนได้ เสีย พิ เศษในการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินบาเหน็จสาหรับปี 2559 แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
โดยประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
มติท่ปี ระชุม
ดังต่อไปนี ้

ที่ ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว มี ม ติ อนุมัติ การงดจ่า ยเงิน บ าเหน็ จ ประจ าปี 2559 แก่ก รรมการบริ ษั ท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

57,472,890
32,177,824

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2559
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้
บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้ กาหนด
ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนันบ
้ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
สาหรับเรื่ องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริ ษั ทได้ มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่ของกรรมการการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 ได้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ ละ
ครัง้ ละ
13/35

20,000 บาท / คน สาหรับกรรมการ
25,000 บาท สาหรับประธานบริษัท

เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

ครัง้ ละ
ครัง้ ละ
ครัง้ ละ

20,000 บาท / คน
10,000 บาท / คน
10,000 บาท / คน

การพิจารณาอนุมัติเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ดังนี ้
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ ละ
ครัง้ ละ
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครัง้ ละ
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
ครัง้ ละ
โดยให้ มีผลนับตังแต่
้ งวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป

20,000 บาท / คน สาหรับกรรมการ
25,000 บาท สาหรับประธานบริษัท
20,000 บาท / คน
10,000 บาท / คน
10,000 บาท / คน

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้น ถือว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ จึงขอไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2559
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2559 ตามอัตรา
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ 20,000 บาท / คน (สาหรับกรรมการบริษัท)
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ 25,000 บาท (สาหรับประธานบริษัท)
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ 20,000 บาท / คน
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ละ 10,000 บาท / คน
เบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ ละ 10,000 บาท / คน
โดยให้ มีผลนับตังแต่
้ งวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติท่ปี ระชุม

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน

วำระที่ 8

57,472,890
32,177,824

เสียง
เสียง
เสียง

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2559
ประธาน มอบหมายให้ คณ
ุ ธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
36 (5) ก าหนดว่ากิ จการอัน ที่ ป ระชุมสามัญ ประจ าปี พึ งกระท ามี ดังนี ้ คื อ พิ จารณาแต่งตั ง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่า ตอบแทน และตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้ อบังคับของบริ ษัท
กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษั ท ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 ได้ อนุมตั ิ
แต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 3972 ของบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2558
สาหรับปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอใช้
ผู้สอบบัญชีรายเดิม ของ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2559 ดังนี ้
(5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
(6) นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
(7) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
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(8) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972
บุค คลดังกล่าวมีคุณ สมบัติค รบตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ฯ และส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่เพิ่มขึน้ จากค่า
สอบบัญชีในปี 2558 (ปี 2558 อยู่ในภายในวงเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท) ซึง่ ค่าสอบบัญชีนีส้ อดคล้ องกับปริมาณงานและเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียง
กับบริษัทอื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน ทังนี
้ ้บริษัทไม่ได้ ใช้ บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทัง้ 5 แห่งของบริ ษัทฯ ร่วมด้ วย คือ บริ ษัท ไอที
กรีน จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จากัด), บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จากัด
บริ ษั ท ไออาร์ ซี พี คลาวด์ เซอร์ วิ ส จ ากัด และ บริ ษั ท เอช อาร์ ซี พี จากัด ซึ่งมี ค่า สอบบัญ ชีป ระจ าปี 2559 รวม 5 แห่ง เป็ น จ านวนเงิน
1,580,000 บาท โดยประธาน ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้

1. คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “คาถามที่ 1 จากค่าสอบบัญชีที่
เพิ่มขึ ้นซึง่ นามาเปรียบเทียบจากยอดขายในปี 2558 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรปรับค่าสอบบัญชีขึ ้น จึงอยากทราบสาเหตุ
ของการปรับค่าสอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของ ปี 2559 มีจานวนเงินที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,580,000 บาท ซึง่
มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้นเพียง 2 บริษัท เหตุใดจึงมีคา่ สอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นจานวนมาก ”
คุณสุวรรณ ดาเนินทอง กรรมการตรวจสอบ ตอบข้ อซักถาม “ ในประเด็นที่ 1 ว่า ในแง่ของการตรวจสอบ
บัญชีต้องมองในของความซ ้าซ้ อนของการตรวจ รวมถึงบริษัทสานักงาน อีวาย จากัดเป็ นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมาตรฐาน
ในการตรวจสอบบัญชีสงู ”
คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ตอบข้ อซักถามเสริมว่า “ ทังกลุ
้ ม่
บริษัท มีคา่ สอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้น 300,000 บาท ซึง่ การกาหนดค่าตอบแทนไม่ได้ กาหนดจากรายได้ ของบริษัท แต่ขึ ้นอยูก่ บั
Transaction อีกทังค่
้ าสอบบัญชีในปี 2558 ของบริษัทย่อย บริษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด และ บริษัท เอช อาร์
ซี พี จากัด เป็ นค่าสอบบัญชีที่ไม่ครบทังปี
้ เนื่องจากบริษัทจัดตังขึ
้ ้นในช่วงต้ นปี 2558 ดังนันค่
้ าสอบบัญชีในปี 2559 ของ
บริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง จึงมีการปรับขึ ้น ”
2. คุณประดิษฐ์ สุทธิเบญจกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง มีข้อซักถามว่า “ ทุกครัง้ ที่ผมเข้ าประชุมในวาระ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนจะมีการขอขึ ้นค่าตรวจสอบบัญชีทกุ ครัง้ ทางผมมีความเห็นด้ วย หาก
มีรายได้ ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ ้น แต่หากบริษัทมีรายได้ ลดลง ในความคิดของผมคิดว่าความยุง่ ยากในการตรวจจะลด
น้ อยลงด้ วย ผมจึงขอความยืนยันจากผู้สอบบัญชีวา่ จะไม่มีการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี หากบริษัทมีรายได้ ทลี่ ดลง ”
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า “ ในเรื่องของอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นว่า
ในหลักการไม่สามารถเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากรายได้ ได้ เพราะการสอบบัญชีเป็ นการตรวจสอบ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบถึงความถูกต้ องในการบริหาร ซึง่ ในอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยูใ่ นหมวดธุรกิจ
เดียวกัน มีราคาที่ใกล้ เคียงกัน ”
ภายหลังการตอบข้ อซักถาม ประธานได้ แจ้ งเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559
มติท่ปี ระชุม
ที่ ป ระชุมได้ พิ จารณาแล้ ว มี ม ติ เป็ น เอกฉัน ท์ อ นุมัติ แ ต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งด/ ไม่ใช้ สิทธิ ลงคะแนนจานวน
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89,535,522
119,192
-

เสียง
เสียง
เสียง

วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้
1. คุณพงษ์ จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า “ สอบถามถึง
ความคืบหน้ าของการเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน ในการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยบริษัทจะไม่เข้ า
ไปข้ องเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หรือหากบริษัทมีนโยบายอยูแ่ ล้ ว มีหลักฐานอะไรบ้ าง โปรดชี ้แจ้ ง ”
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า “ ในเรื่องการเข้ าร่วมโครงการการต่อต้ าน
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในปี ที่ผา่ นมาบริษัทยังไม่มีการดาเนินงานใด ๆ ในเรื่องนี ้ แต่จะเริ่มดาเนินการทาแผนเพื่อเข้ าร่วมในปี นี ้
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า “ บริษัทสามารถควบคุม
พนักงานบริษัทได้ โดยการออกนโยบายการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของบริษัท และให้ พนักงานทุกคนลงชื่อรับทราบ ซึง่
นโยบายดังกล่าวมีการใช้ จริ ง เนื่องจากมีการทุจริตของพนักงานซึง่ บริษัทได้ ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทและลงโทษ
ตามกฎหมายแล้ ว ”
2. คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง มีข้อซักถามว่า “ส่วนใหญ่บริษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ น
หน่วยงานราชการ มีแผนในการดาเนินงานอนาคตอย่างไรบ้ าง รวมถึงมีแผนที่จะขยายรับงานทางด้ านเอกชนเพิ่มขึ ้นหรือไม่”
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ตอบข้ อซักถามว่า “ สัดส่วนกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงาน
ราชการจะมีการขยายปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงจะมีการขยายสัดส่วนสาหรับงาน Non Project ให้ มากขึ ้น
เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที่สามารถขายให้ ภาคเอกชนเพิ่มขึ ้น ”
ภายหลังตอบข้ อซักถามไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ต้ องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้ อมูล

เพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมนี ้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่ง
บัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 12.38 นาฬิกา
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานที่ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานที่ประชุม

นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
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ผู้บนั ทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 3

รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
นำยดล เหตระกูล
อายุ 36 ปี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ / กำรอบรม
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประวัติกำรทำงำน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 – ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารบริษัท อร่อยทัว่ หล้ าฟ้าดิน จากัด
2555 – 2557
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
 กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
 กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารบริษัท อร่อยทัว่ หล้ าฟ้าดิน จากัด
 กิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีกำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
15/16 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร
7/8 ครัง้
4.เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/2 ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท :
3 ปี
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
:
-ไม่มีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัท
:
6.787
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงผู้บริหำร :
-ไม่มีกำรมีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(1) เป็ นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : -เป็ 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 : -ไม่มี17/35
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รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
นำยวุฒิพงษ์ โมฬีชำติ
อายุ 68 ปี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้ านทุจริตสาหรับผู้บริหาร Anti-Corruption for Executive Program: ACEP รุ่นที่ 15/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program Update: DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติกำรทำงำน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี
2555 – 2558
กรรมการบริษัท แอลโซล่าร์ 1 จากัด
2552 – 2558
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
2551 – 2557
กรรมการฝ่ ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2556
กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
 กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
 กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี
 กิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
-ไม่มีกำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
1/1 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
15/16 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3/3 ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท
: 3 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 ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี18/35
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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 บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วมหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และให้ นบั
รวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาในบริ ษัท บริ ษัท
ในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
4. ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5. ไม่ได้ เป็ น กรรมการที่ได้ รับ การแต่งตัง้ เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษั ท ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ ทาหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณเลือกตัง้ / แต่งตัง้ โดยข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
วิธีกำรแต่ งตัง้ กรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาฯ จะทาหน้ าที่เป็ นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัท
โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท ที่มีประสบการณ์
อย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหญ่
้
จะผ่ านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร่วมอยูด่ ้ วย
นอกจากนี ้การแต่งตังคณะกรรมการจะต้
้
องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ข้ อบังคับของ
บริ ษัท 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 น กรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัด ไปด้ วยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับ
ตาแหน่งและไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมการ
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ข้ อบังคับบริษัท 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 แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วยคณะกรรมการต้ อ งจัดให้ 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 และจัดส่ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 3 วัน
ข้ อ
32
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้ได้ รับมอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้ อ งมีห้ นุ นับรวมกันได้ 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 มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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 ษัท ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การท า แก้ ไข หรื อเลิกสัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ากิ จการของบริ ษั ท ทัง้ หมด หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(จ)
การลดทุนของบริ ษัท
(ฉ)
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ช)
การควบบริ ษัท
(ซ)
การเลิกบริ ษัท
(ฌ)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท
(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 ออ กเสียง
ลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
ข้ อ

36
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตังคณะกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
กิจการอื่น ๆ
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เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ ำร่ วมประชุม และกำรมอบฉันทะ
1.

เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1.1 บริ ษัท 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 นผู้รับมอบ
ฉันทะ จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ บัตรประจาตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐบาล
1.3 ผู้มีอานาจกระทาแทนของผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นนิติบคุ คลไทย หรื อนิติบคุ คลต่างประเทศมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
จะต้ องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิติ บคุ คล หรื อสาเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลที่มาประชุม
จะต้ 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 ับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อ ไปนี ้
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อ โนตารี พบั บลิค หรื อ บุคคลอื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
2.3 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
2.3.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังในประเทศอื
้
่น ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.4.2 ต้ นฉบับหรื อสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อหลักฐานการเป็ นนิติบคุ คล พร้ อม
หลักฐานว่าผู้ใดมีอานาจลงนามมอบฉันทะ
2.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.2) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อ โนตารี พบั บลิค หรื อ บุคคลอื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
23/35

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ มนัน้ ๆ
2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้ องมีข้อความระบุให้ อานาจที่ จะมอบ
ฉันทะช่วงได้ ด้วย
2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริ่ มเปิ ดลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 9.00 น.ถึง 10.00 น.
หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ประธานกรรมการบริ ษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
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สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 5
รำยละเอียดโดยย่ อเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระผู้รับมอบฉันทะ
นำยวัชรำ ตันตริยำนนท์
อายุ 58 ปี
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท Master of Science in Management Administration Northrop University, California USA
กำรอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่น 94/2550 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program: ACP รุ่น 41/2255 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบกำรณ์ ทำงำน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
2553 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2559 – 2559
ประธานกรรมการบริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – 2559
กรรมการบริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
2553 – 2556
กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
2552 – 2558
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ตำแหน่ งอื่นในปั จจุบัน



กิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)



กิจกำรที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
2553 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กำรเข้ ำร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
- ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/2 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ครัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท
: 5 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)
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 ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี-
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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. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 299/26 ถ.วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2560 ในวัน จัน ทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น ทิ วลิป
ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ...........................................ผู้มอบฉันทะ
(..........................................)
(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
และลงนามรับรองสาเนาด้ วย)

ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................)
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ถื อไว้ 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. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 299/26 ถ.วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟ
เฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559
 (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 ของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
 (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 และงบกำไรขำดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรเงินกำไร และกำรจ่ ำยปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2559
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 (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 กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
 (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) นายดล เหตระกูล
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
2) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่ กรรมกำรบริษัท
 (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 ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2560
 (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 ำตอบแทน ประจำปี 2560
 (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 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
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(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. 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 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น
ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ 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 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 องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
 (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
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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. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 299/26 ถ.วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันจัน ทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป
ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 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 หุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559
 (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 ของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
 (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 และงบกำไรขำดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
 (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 พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรเงินกำไร และกำรจ่ ำยปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2559
 (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 กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
 (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) นายดล เหตระกูล
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
2) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
เห็นด้ วย...................เสียง  ไม่เห็นด้ วย...................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรจ่ ำยเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่ กรรมกำรบริษัท
 (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 ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2560
 (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 ำตอบแทน ประจำปี 2560
 (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 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (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
32/35

(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 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้ น
ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ 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 อง……………………………………………………………………………………………..
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่............. เรื่ องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
 (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

34/35

สิ่งที่ส่งมำด้ วย ลำดับที่ 6
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