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ณ ห้องรำชำวดี โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน 

เลขที่ 92 ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
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บมจ. 40854600002         

20 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

2.    รายงานประจ าปี 2557 ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
และบริษัทยอ่ยสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหนง่ตามวาระ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

4. ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. แผนท่ีสถานท่ีประชมุโดยสงัเขป 

 

 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ “IRCP” เมื่อวนั
ศุกร์ ที่ 27  กุมภาพนัธ์ 2558  ได้ก าหนดให้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-4777 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัพธุ ที่ 
5 พฤศจิกายน 2557 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และบริษัทฯได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ 
(www.ircp.co.th) แล้ว 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัพธุ ท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึก
รายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผล การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่ปรากฎในหนงัสอืรายงานประจ าปี 2557 (Annual Report 2014) ตามสิง่ที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 2 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  เพื่อรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

http://www.ircp.co.th/
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 ก าหนดว่า
บริษัทฯ ต้องจดัท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ใน
การประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุนี ้โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 

วำระที่  4 พิจำรณำเร่ืองกำรลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดง
สิทธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มี
มติอนมุตัิให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจ านวน 34,834,452 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่วจริง มีผู้
ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้ 34,832,988 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลอืส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 1,464 หุ้น 
และได้มีมติอนมุตัิให้มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (IRCP-W2) จ านวน 56,792,557 หนว่ย ซึ่งผลจาก
การสดัสรรจริง มีผู้ ถือหุ้นได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (IRCP-W2) จ านวน 56,791,566 หน่วย ซึ่งมีอตัรา
การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเพิ่มทนุคงเหลอืส าหรับรองรับการใช้สทิธิใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่ว จ านวน 991 หุ้น ดงันัน้ จึงเห็นควรอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จ านวน 2,455 หุ้น จาก 267,116,009 หุ้น เป็น 267,113,554 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้นจึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี ้ 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 267,113,554 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นสามพนัห้าร้อยห้าสิบสีบ่าท) 
แบง่ออกเป็น   267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นสามพนัห้าร้อยห้าสิบสีหุ่้น) 
มลูคา่หุ้นละ   1 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั    267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นสามพนัห้าร้อยห้าสิบสีหุ่้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอื
บริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น 
 

วำระที่ 6 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2557 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 50 
ของก าไรสทุธิ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,483,299 บาท 
และอนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 42,064,398 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 42,064,398 บาท หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปัน
ผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท และอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 42,064,398 บาท 
รวมการจ่ายปันผลทัง้สองกรณีข้างต้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 84,128,796 

บาท ซึง่เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรทนุส ารองตาม

กฎหมายและจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

วำระที่ 7 พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลและรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคัญ 
แสดงสทิธิ (Warrant) 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อรองรับการจา่ยปันผลและรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ (Warrant) จึงต้อง
เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 53,422,712 บาท จากเดิม 267,113,554 บาท เป็น 320,536,266 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 53,422,712 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบง่เป็นการเพิม่ทนุจดทะเบยีน
จ านวน 42,064,398 บาท เพื่อรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นจ านวนไมเ่กิน 42,064,398 หุ้น และเพิม่ทนุจด
ทะเบียนจ านวน 11,358,314 บาท เพื่อรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 2 (IRCP-W2) จ านวนไมเ่กิน 11,358,314 หนว่ย  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 
วำะรที่ 8 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้นจึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี ้ 
“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียนจ านวน 320,536,266 บาท (สามร้อยยี่สบิล้านห้าแสนสามหมื่นหกพนัสองร้อยหกสบิหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น  320,536,266 หุ้น (สามร้อยยี่สบิล้านห้าแสนสามหมื่นหกพนัสองร้อยหกสบิหกหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั  320,536,266 หุ้น (สามร้อยยี่สบิล้านห้าแสนสามหมื่นหกพนัสองร้อยหกสบิหกหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธ์ิ  - หุ้น” 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอื
บริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น และทัง้นีม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนท่ีบริษัทฯมอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบยีนแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/58 เห็นควรให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ โดยจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 42,064,398 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กิน 11,358,314 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 
วำระที่ 10 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ก าหนดว่า 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายวฒุิพงษ์  โมฬีชาต ิ
2. นายนที  กิตตวิิทย์เชาวกลุ  
3. นายธนเดช  มหโภไคย 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 

ได้ให้ความส าคญัแก่ผู้ ถือหุ้นในการมีสว่นร่วมเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิที่เหมาะสม
สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ
เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 3 – 12 มีนาคม 2558 ปรากฎว่า มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม อีก 1 ทา่น ได้แก่ นายสวุรรณ ด าเนินทอง  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระ ได้แก่ นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ และนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม ส าหรับนายธนเดช มหโภไคย ขอ
ออกจากการเป็นผู้ถกูเสนอช่ือจากกรรมการสรรหาฯ เนื่องจากติดภารกิจสว่นตวั จึงขอออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทตามวาระในปีนี ้โดยคณะกรรมการได้เสนอช่ือ นายสวุรรณ ด าเนินทอง เข้ารับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้น ใน
ฐานะกรรมการอิสระ เพือ่เป็นการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งโปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

ทัง้นี ้กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ได้ผา่นคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่
ร่วมกนัพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบแล้ว กลา่วคอืกรรมการ ทัง้ 3 ทา่น ที่เห็นสมควรเสนอ
ช่ือเลอืกกลบัเข้ามา และอีก 1 ทา่นท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการเข้าใหม ่เป็นบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า
และวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มคีณุธรรมจริยธรรม มีประวตักิารท างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และปฏิบตัิงานในต าแหนง่หน้าที่กรรมการได้เป็นอยา่งดตีลอดมา โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการผู้ได้รับเสนอช่ือ นิยามกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิง่ที่สง่มา
ด้วยล าดบัที่ 3 

 
วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2557 แก่กรรมกำรบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้อนมุตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2556 เป็นจ านวนเงินทา่นละ 200,000 บาท รวม 9 ทา่น เป็นเงินทัง้สิน้ 1,800,000 บาท 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และท าให้ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2557 แก่กรรมการ
บริษัทฯ ทา่นละ 300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัท 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,800,000 บาท 

ทัง้นี ้การก าหนดการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ในหัวข้อ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ประจ าปี 2557 เป็นอตัราตอ่คน ดงันี ้ 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ    ครัง้ละ 30,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบืย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร    ครัง้ละ 10,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท 
คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการท่ีไมใ่ช่ลกูจ้างของบริษัท เดือนละ 10,000 บาท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2558 ในรูปของคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุ เป็นอตัราตอ่คน ดงันี ้ 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (ส าหรับกรรมการบริษัท) ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (ส าหรับประธานกรรมการบริษัท) ครัง้ละ 25,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบืย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร    ครัง้ละ 10,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท 

ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดย
พิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ในหวัข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
วำระที่ 13 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดวา่ ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนมุตัิ
แตง่ตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 
และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด (ช่ือ
เดิมคือ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้แตง่ตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ 
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เพิ่มศิริวลัลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน เลขที่  3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  3972 ของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ด้วยเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 ดงันี ้
1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2558 
(1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521 
(2) นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3182 
(3) นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3516 
(4) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3972 

หมายเหต ุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนตอ้ง
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการนบัจ านวนปีของผูส้อบบญัชีจะ
นบัเฉพาะปีทีผู่ส้อบบญัชีผูน้ ัน้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน 

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีนี ้
สอดคล้องกบัปริมาณงานและเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้ใช้
บริการอื่นนอกจากบริการสอบบญัชี 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย ทัง้ 3 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั, 
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากัด และ บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด ซึ่งมีค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2558 รวม 3 แหง่ เป็นจ านวนเงิน 760,000 บาท 

 
วำระที่ 14 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทข้อที่ 59 – 67 เป็นดงันี ้“ข้อ 59  ประกอบกิจการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมทกุชนิด ก าจดัขยะ
และสิง่ปฏิกลูทกุชนิด บ าบดัน า้เสยี น า้เนา่ ก าจดั อากาศเป็นพิษ รับก าจดัของเสยีทกุชนดิ วางแผน ให้ค าแนะน า 
จดัท า ซือ้ ขาย ตดิตัง้ ตอ่เตมิ ดดัแปลงแก้ไข ควบคมุ  บริการ บ ารุงรักษา บรูณะ ปรับปรุงให้ดีขึน้ แลกเปลีย่น เชา่ 
ให้เชา่ ให้เชา่ช่วง รับจดัท าเพื่อสิง่แวดล้อมที่ดี จ าหนา่ยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองวิทย ุโทรศพัท์ อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รวมทัง้วตัถอุื่นใด ที่ต้องใช้ในการรักษาสิง่แวดล้อม หรือ
สภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ สร้างโรงบ าบดัน า้เสยี สร้างโรงงานก าจดัขยะ สร้างโรงไฟฟ้า ที่ใช้เชือ้เพลงิจากเศษขยะ 
และวสัดขุองเสยีตา่งๆ รับจดัการมลพิษของเสยี หรือก าจดัเสยีงดงั  หรือป้องกนัการเกิดมลพษิ  หรือของเสยีทกุ
ชนิด  รับจดัท ารีไซเคิล  ขจดัมลละภาวะตา่งๆ  ท าการฝังกลบ  หรือก าจดัเศษขยะ  และสิง่เหลอืใช้ตา่งๆ  รวมทัง้
สารเคมี สารเป็นพิษทกุชนิด ปลกูป่าทดแทน ท าการป้องกนัภยัทางธรรมชาติทกุชนดิ  กระท าการอื่นใดเพื่อเป็น
การ รักษาความสมดลุทางธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ดี 
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ข้อ 60 ประกอบกิจการค้าเก่ียวกบัการพลงังานทกุชนิดรวมทัง้พลงังานทดแทนทกุประเภท การปิโตรเคมีทกุชนิด   
ก๊าซธรรมชาติทกุชนิด แก๊สทกุชนดิ  น า้มนั  เชือ้เพลงิ  น า้มนัเตา น า้มนัชนดิอื่นทกุชนดิ  สารเคมี  เคมีภณัฑ์ทกุ
ประเภท  ท าการประมลู  ซือ้    ขาย แลกเปลีย่น ให้เชา่ เช่าซือ้ เชา่ช่วง เป็นตวัแทน ตวัแทน นายหน้า ตวัแทน
จ าหนา่ย ตวัแทนค้าตา่ง ให้ค าแนะน าปรึกษา วิจยัและพฒันา  ท าค าขอ  รับไว้  ซือ้มาซึง่สมัปทาน  สทิธิหรือ
ใบอนญุาตตา่งๆ  ในการประกอบกิจการค้า  จดัท า จดัหาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองอปุกรณ์  วสัดุ
ตา่งๆ  จดัตัง้  จดัสร้าง  ก่อสร้าง  โรงงานผลติ  โรงกลัน่  โรงไฟฟ้า และกระท าการใดๆ เก่ียวกบัการพลงังานและ
พลงังานทดแทนทกุประเภทชนดิ 
ข้อ 61 ประกอบกิจการ จ าหนา่ย และติดตัง้หวัรถไฟ ระบบรางรถไฟ 
ข้อ 62 ประกอบกิจการ จ าหนา่ย ให้เชา่ และติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคมุไฟฟ้าอจัฉริยะ 
ข้อ 63 ประกอบกิจการ จ าหนา่ย ให้เชา่ และติดตัง้ ระบบเคร่ืองคดัแยกไปรษณีย์ พสัดภุณัฑ์ 
ข้อ 64 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ให้เช่า และติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิด กล้องตรวจจบัวตัถแุปลกปลอม รวมถึง
การให้การบ ารุงรักษา 
ข้อ 65 ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิตรายการทางโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุ ผลิต รับจ้างผลิตหนงัสือพิมพ์ 
นิตยสารต่างๆ ทุกชนิด และขายปลีกขายส่งเทป ซีดี  ดีวีดี วีดิโอ มัลติมี เดีย วัสดุอุปกรณ์การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ทกุชนิด ค้าวสัดอุปุกรณ์ในการจดัสร้าง ผลติ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ และ สิง่บนัเทิงทกุประเภท 
ข้อ 66 ประกอบกิจการ งานศกึษาความเป็นไปได้  งานให้ค าปรึกษา  งานออกแบบ  งานจดัหา  งานจดัซือ้จดัจ้าง  
งาน ก่อสร้าง งานทดสอบระบบและสง่มอบ งานตรวจสอบระบบ  งานฝึกอบรม งานรับจ้างบริหารจดัการเดินรถ
และ ซอ่มบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ ส าหรับงานโยธา งาน 
สถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works)  งานระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ระบบ 
อาณตัิสญัญาณ (Signaling) ระบบสือ่สารและโทรคมนาคมตา่งๆ(Communication and Telecommunications) 
ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA)   ระบบจัดเก็บรายได้อตัโนมัติ (Automatic Fare Collection) ระบบ 
ประตกูัน้ชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้าก าลงั (Power Supply) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบ 
ขบัเคลือ่น (Traction Power Supply) ระบบรางน าไฟฟ้า (Conductor Rail)   ระบบจ่ายไฟส ารองต่อเนื่อง (UPS) 
งานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโรงซ่อมบ ารุง   (Depot   Equipment) รวมทัง้ส่วนประกอบ อะไหล่  และอุปกรณ์ที่ 
เก่ียวข้องทัง้หมด ของโครงการรถไฟ รถไฟทางคู่ (Track Doubling) ปรับปรุงทางรถไฟ (Track Strengthening) 
รถไฟฟ้า  รถไฟความเร็วสงู  รถไฟรางเดี่ยว  (Monorail)  ระบบขนส่งผู้ โดยสารอตัโนมตัิ  (Automated  People 
Mover : APM) และระบบขนสง่ทางรางอตัโนมตัิ (Automated Guideway Transit : AGT) 
ข้อ 67 ประกอบกิจการงานศกึษาความเป็นไปได้ งานให้ค าปรึกษา งานออกแบบ งานจดัหา งานจดัซือ้จดัจ้าง  
งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบและสง่มอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม การลงทนุ บริหารจดัการ ให้บริการ 
ทางพิเศษและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Services) การจดัการจราจร การจดัเก็บรายได้คา่ผา่น
ทาง และรายได้อื่นท่ีเก่ียวข้อง แบง่ผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่รัฐสาหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม 
ระบบงานไฟฟ้าและเคร่ืองกลประเภทตา่งๆ เช่น ระบบจดัเก็บคา่ผา่นทางโดยพนกังานและระบบจดัเก็บอตัโนมตัิ 
(Manual Toll Collection and Electronic Toll Collection) ระบบอ านวยความปลอดภยัจราจร (Traffic Control 
and Surveillance Systems) ระบบวิทยสุือ่สาร (Radio System) ระบบควบคมุการจราจร (Traffic 
Management  System)  ระบบชัง่น า้หนกัรถบรรทกุแบบหยดุนิ่ง  (Static  Weighting  System)  ระบบไฟฟ้าแสง 
สวา่ง (Lighting System) ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบไฟฟ้าสือ่สาร ระบบแจ้งเหตสุญัญาณเพลงิไหม ระบบควบคมุ 
การเข้า-ออก (Access Control System) ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบดบัเพลงิ ระบบ
ควบคมุอตัโนมตัิ ระบบรับจา่ยไฟฟ้า ระบบทางออกฉกุเฉิน ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบ
โทรศพัท์ (Telephone System) ระบบโทรศพัท์ฉกุเฉิน (Emergency Telephone System) ระบบนาฬิกา (Clock 
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System) ระบบป้ายแจ้งข้อความแบบเปลีย่นข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) ระบบป้ายแสดง 
สญัลกัษณ์จราจรชนิดแปรเปลีย่นสญัลกัษณ์ได้ (Matrix Sign : MS) ระบบโครงขา่ยการสือ่สารความเร็วสงู (Data 
Communication Networks) ระบบตรวจจบัรถยนต์วิ่งด้วยอตัราเร็วเกินท่ีก าหนด (Speed Enforcement 
System) หน้าจอตรวจสอบสถานะและสัง่งานอปุกรณ์ที่อยูบ่นทาง (Monitoring System at Control Center 
Building)” 
นอกจากนีใ้ห้พิจารณาแก้ไขหนงัสอืรับรองของบริษัทตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ 

 
วำระที่ 15 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

บริษัทฯ ได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณากลัน่กรองสรุปความเหน็ และบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 3 – 12 
มีนาคม 2558 ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมลว่งหน้า คือ เสนอรายช่ือกรรมการเข้าใหม ่โดยหลงัจาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอเข้าที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระส าคัญคือ ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในการนีบ้ริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักลา่วข้างต้น หากทา่นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้  หนงัสือมอบฉันทะ 
ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5  และขอความร่วมมือโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไปยงับริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวนัประชุม 3 วนัท า
การ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง 

ส านกังานผู้บริหาร  
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศพัท์  : 0 2645 8900 โทรสาร : 0 2203 1087 
 

ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุ ณ สถานที่ประชมุในวนัดงักลา่วได้ตัง้แตเ่วลา  09.00 – 10.00 น. 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

            ( นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ) 
    ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 1 
 

 
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ประชมุเม่ือวนัพธุ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุเฟ่ืองฟ้า ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 
92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 98 คน นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 
60,520,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 โดยมีนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งก าหนดให้ ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ ทัง้นีมี้ นางสาวณชัชา รัตนจิตบรรจง เลขานกุารบริษัท เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 เลขานกุารบริษัทแนะน าคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
1. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พลเอกสิริณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
3. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน 
5. นายดล เหตระกลู กรรมการ 
6. นายธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 ทัง้นีมี้กรรมการที่ลากิจในการประชมุครัง้นี ้2 ทา่น ดงันี ้
1. นายธนเดช มหโภไคย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ กรรมการ 
 
 ก่อนเร่ิมประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ ซึ่งก าหนด
ตามข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
ด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้มาประชมุแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชมุมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) 
และ (ค) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม ่หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงักล่าว และถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชมุมีมติอนมุตัิเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธาน
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะไมไ่ด้
รับบตัรลงคะแนน เน่ืองจากบริษัทฯได้น าคะแนนเสียง เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ น บนัทึกรวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 
 เพื่อให้การประชมุครัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  รวมทัง้เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบ
ได้ จงึขอแตง่ตัง้ 
 - คณุนที กิตติวิทย์เชาวกลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
    บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 โดยการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการรวบรวมคะแนนเสียง โดยบริษัท ควิดแลบ จ ากัด เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมคะแนนผ่านระบบบาร์โค้ด 
 ทัง้นี ้ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออก
เสียง เป็นจ านวนเทา่ใด ให้ผู้ เข้าประชมุทราบภายหลงัการตรวจนบัคะแนนแล้วเสร็จ 
 ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2557 
  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2557 ซึ่งได้ประชมุเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2557 อย่างถกูต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชมุ ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อม
กบัหนังสือเชิญประชมุ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียด
และข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชมุถกูต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุ
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน   60,438,825  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         -  เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน          -     เสียง 
 

วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลเป็นหุ้นปันผลและเงนิสด 
 ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสทุธิของผลการ

ด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 โดยจะจา่ยเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 5.03780 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 34,834,452 
หุ้น รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 34,834,452 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผล 0.19850 บาทต่อหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น
เดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.19850 บาทต่อ
หุ้น นอกจากนีก้ารจ่ายปันผลเป็นเงินสดจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.02206 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.88 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนด
จา่ยหุ้นปันผลและเงินปันผลดงักลา่วภายในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2557 

โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้
 
1. คณุธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “การที่บริษัทฯ จา่ยปันผลครัง้นีจ้ะสง่ผลกระทบใด

ตอ่สภาพคลอ่งหรือ Cash Flow ของบริษัทหรือไม”่  
 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบข้อซกัถามวา่ “บริษัทฯ ได้มีการศกึษาข้อมลูและ

ไตร่ตรองอยา่งละเอียดรอบคอบแล้ว วา่การจา่ยปันผลในครัง้นีเ้ป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นซึง่ไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งของ
บริษัทแตอ่ยา่งใด” 

 
2. คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “บริษัทฯ จะสามารถรักษา Earning per share ได้

อยา่งไร เพราะมีจ านวนหุ้นที่เพ่ิมมากขึน้” 
 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบข้อซกัถามวา่ “เป็นสิ่งที่บริษัทได้คิดค านวนมาไว้

แล้ว ซึง่เราจะสามารถรักษาระดบั EPS ได้อยา่งแน่นอน” 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่วเสริมวา่ “บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ที่

สงูสดุให้ผู้ ถือหุ้น และการที่บริษัทฯ คิดสิ่งตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้น เป็นหุ้นปันผล เน่ืองจากการที่ผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นไปนัน้ มลูค่า
ของหุ้นมีมากกวา่การปันผลเป็นเงินสด และยงัคงมีโอกาสเติบโตตอ่ไปได้อีก” 

คณุธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสริมวา่ “ในฐานะที่ตนเองเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ในการตรวจสอบการด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทฯ ซึง่ในเร่ืองการปันผลนัน้ ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อมลูทัง้หมดแล้ว และเห็นวา่ การปันผลนัน้ นอกจากเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยงัคง
ค านึงถึงผลกระทบตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการปันผล ทัง้เร่ืองสภาพคลอ่งทางการเงิน และการรักษาระดบั EPS วา่
จะต้องกระทบกบัผู้ ถือหุ้นน้อยที่สดุ หรือไมก่ระทบเลย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์อยา่งสงูสดุ” 

 
3. คณุกอบกิจ กิตติโสภากรู ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ค าถามที่ 1 จากการที่บริษัทฯ ขึน้ XM XW 

และ XD ในวนัเดียวกนั ตนเองเห็นวา่ไมเ่หมาะสม เพราะควรจะรอให้ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิก่อน มิฉะนัน้จะเกิดการ 
Dulution ลว่งหน้าก่อนทีผู่้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ และค าถามที่ 2 เพราะเหตใุดการค านวนอตัราการจา่ยผลประโยชน์
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จะต้องมีทศนิยมหลายต าแหน่ง บริษัทฯ ควรจะท าตวัเลขให้เป็นตวัเลขกลมๆ ไมมี่ทศนิยมเพ่ือให้งา่ย ไมต้่องมีเศษ
การจากค านวน” 
 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกลุ ประธานเจ้าหน้าฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบข้อซกัถามวา่ “ค าถามที่ 1 การก าหนดวนัทีแ่ขวน

ป้ายตา่งๆ นัน้ บริษัทฯ ได้วา่จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และทางที่ปรึกษา ได้เป็นผู้ก าหนดวนั และให้ค าแนะน าในเร่ือง
ก าหนดการและการด าเนินการตา่งๆ แตบ่ริษัทฯ ยืนยนัวา่ ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น และในเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
มานี ้บริษัทฯ จะรับไปศกึษา และหาแนวทางที่ดีทีส่ดุ ในการด าเนินการครัง้ตอ่ไป ส าหรับค าถามที่ 2 การค านวนอตัราการ
จา่ยผลประโยชน์นัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์ ในอตัราสว่นทีส่งูที่สดุเทา่ที่บริษัทฯ จะจา่ยได้
ในกรอบที่ก าหนด จงึต้องมีตวัเลขที่เป็นทศนิยม ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ใช้ตวัเลขเต็มจ านวน เม่ือน าไปค านวน อยา่งไรเสียก็
ต้องมีตวัเลขที่ค านวนไมล่งตวัและเหลอืเป็นทศนิยมอยูด่ี” 

 
ภายหลงัการตอบข้อซกัถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 
 
ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มจ านวน 4 ท่าน รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 84 ท่าน คิดเป็นหุ้ นที่ ถือรวมกันได้ 

60,460,125 หุ้น  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน          60,460,125  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                     -    เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน                -      เสียง 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) 
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอัตรา 3.09 หุ้ น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือคิดเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 56,792,557 หน่วย ทัง้นีใ้นการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีอาย ุ2 ปี  
6 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้ น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.30 บาทต่อหุ้น โดย มี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 ในหนงัสือเชิญประชมุ 
  ทัง้นีก้ารออกใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มี
อ านาจกระท าการแทนที่บริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆของใบส าคญัแสดง
สิทธิครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้

1. คณุอญัชลี สญัญพิสทิธ์ิกลุ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “เม่ือมีการออก Warrant อาจท าให้เกิด 
Dilution แล้วบริษัทฯ มีแผนอยา่งไรในการเพิ่มการเติบโตขึน้ และรักษา ROE เอาไว้ ค าถามที่ 2 คือ บริษัทฯ รับงาน
ภาครัฐหรือเอกชนมากกวา่กนั” 
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ในปี 2558 บริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโต 

จากงานโครงการที่มีการขยายอีก 3-4 โครงการ นอกจากนีย้งัมีธุรกิจใหมท่ี่เราก าลงัศกึษา ซึง่ไมอิ่งกบังานภาครัฐ และยงัมี
งานโครงการใหมท่ี่รองรับการใช้เงินทนุที่เพ่ิมอีกด้วย” 

 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกลุ ประธานเจ้าหน้าฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบข้อซกัถามวา่ “เร่ืองการรักษา ROE นัน้ ขอชีแ้จง

วา่การออก Warrant เพ่ือรองรับธุรกิจของบริษัทจะสง่ผลให้  ROE สงูขึน้อยา่งแน่นอน เน่ืองจากบริษัทฯ คอ่นข้างมัน่ใจวา่
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โครงการที่ด าเนินการอยู ่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์แน่นอน ส าหรับค าถามสดุท้าย ปัจจบุนับริษัทฯ มี
งานภาครัฐมากกวา่เอกชน” 

 
2. คณุธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ระยะเวาการใช้สิทธิ 2 ปี 6 เดือน จะนานไป

หรือไม ่และเงินจะเพียงพอตอ่การด าเนินโครงการหรือ ค าถามที่ 2 บริษัทฯ มีแผนจะให้หุ้นแบบระบเุฉพาะเจาะจง 
(PP) หรือไม่” 
 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าฝ่ายบญัชีการเงิน ตอบข้อซกัถามวา่ “จ านวนเงินเพียงพอ และระยะเวลา

ไมน่านเกินไป เน่ืองจากทางบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน ได้มีการศกึษาข้อมลูไว้อยา่งละเอียดรอบคอบแล้ว” 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ค าถามที่ 2 ในสว่นของการให้หุ้นแบบ PP 

นัน้ บริษัทฯ ไมไ่ด้ปิดกัน้ เพราะหากมีผู้สนใจที่จะเข้ามาแล้วสามารถท าให้บริษัทก้าวหน้า และด าเนินธุรกิจได้อยา่งประสบ
ความส าเร็จ ทางคณะผู้บริหารก็ยินดี” 
 
3. คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “งานโครงการที่คาดว่าจะได้ มีงานเก่ียวกบั Digital 

TV หรือไม่ และเร่ืองกล่อง Set Top Box บริษัทจ าหน่ายออกไปหมดแล้วหรือยัง และมีปัญหาใดๆ ที่ขัดแย้งกับ
นโยบายของ กสทช. หรือไม”่  
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “งานโครงการที่เก่ียวข้องกบั Digital TV นัน้ 

บริษัทฯ ยงัคงมีงานอยา่งต่อเน่ือง เชน่ โครงการที่เราได้งานจาก Thai PBS,  โครงการจดัท ารถวดัสญัญาญ (DVB) เป็นต้น 
ส าหรับในสว่นของการขายกลอ่ง Set Top Box นัน้ บริษัทฯ ได้จ าหน่ายออกไปหมดแล้ว และแบง่สว่นหนึ่งเอาไว้
ประชาสมัพนัธ์ และท าการตลาด ซึง่นโยบายของ กสทช. ไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่บริษัท แตบ่ริษัทฯ ไมมี่โครงการจะจดัท ากลอ่ง
เพื่อขายอีกแล้ว เน่ืองจากการผลิตกลอ่ง จะต้องสัง่โรงงานจากประเทศจีน ในปริมาณมาก และมีคา่ใช้จา่ยเป็นต้นทนุสงู ซึ่ง
ก าไรที่ได้รับ ไมคุ่้มกบัการลงทนุ ทัง้นี ้แม้วา่บริษัทฯ จะไมไ่ด้ด าเนินการจดัจ าหน่ายกลอ่ง Set Top Box ก็ไมไ่ด้ท าให้เกิดผล
กระทบที่เสียหายตอ่รายได้แตอ่ยา่งใด เน่ืองจากบริษัทฯ มุง่เน้นที่งานด้าน Digital Boardcasting อ่ืนๆ แทน” 

 
ภายหลงัการตอบข้อซกัถาม ประธานได้แจ้งเพ่ือให้ที่ประชมุอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) 
 
ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มจ านวน 12 ท่าน รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 96 ท่าน คิดเป็นหุ้ นที่ถือรวมกันได้ 

60,460,156 หุ้น  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            60,460,156  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล และกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 

(IRCP-W2) 
ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

นัน้ จะต้องมีการเพิ่มทนุเพ่ือน าเงินทนุมาจดัสรรส าหรับการจ่ายปันผลก่อน คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ควรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 
175,489,000 บาท เป็น 267,116,009 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นหุ้นสามญัและการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5  

ประธานจึงได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับหุ้นปันผล และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) 

โดยประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับหุ้นปันผล และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน           60,520,156  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 
 

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียน 
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จะต้องมีการปรับปรุงข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิขอเพ่ือให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียน ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 267,116,009 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัเก้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น  267,116,009 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัเก้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  1 บาท   (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามญั   267,116,009 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัเก้าหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธ์ิ          -           หุ้น” 
 
ทัง้นีม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนที่บริษัทฯ 

มอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า 
หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้

1. คณุกอบกิจ กิตติโสภากรู ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ในวาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 จงึจะผ่านการ
อนมุตัิ บริษัทฯ ควรจะระบหุรือแจ้งให้ที่ประชมุทราบด้วย” 
 
คณุวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่ “บริษัทฯ จะรับค าแนะน าของทา่นผู้ ถือหุ้นไปด าเนินการ” 

 
ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่

เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 
ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มจ านวน 2 ท่าน รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 98 ท่าน คิดเป็นหุ้ นที่ ถือรวมกันได้ 

60,520,556 หุ้น  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน           60,520,556  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ กำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) 
ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 91,627,009 หุ้น 

เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) ดงันี ้
1) จดัสรรหุ้นจ านวนไมเ่กิน 34,834,452 หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
2) จดัสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 56,792,557 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 

(IRCP-W2) รายละเอียดการจดัสรรหุ้น ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 ในหนงัสือเชิญประชมุ 
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ประธานจงึได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพื่อรองรับ การจา่ยหุ้นปันผลและการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) 
  โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับ การจา่ยหุ้นปันผลและการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน                  60,520,556 เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                  -           เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน            - เสียง 

 
วำระที่ 7  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธานฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ  ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ต้องการ
เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อให้ที่ประชมุทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมอีก  

 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุวิสามัญผู้ ถือ

หุ้นครัง้ที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแตว่นัประชมุนี ้โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่ง
บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ  
 
 
ปิดประชมุเวลา 11.25 นาฬิกา 
 
 
 
            
              นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ
                 ประธานที่ประชมุ 
                                     
 
 
     นางสาวณชัชา รัตนจิตบรรจง           
                       ผู้บนัทกึการประชมุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ircp.co.th/
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 3 

 

รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 
นำยวุฒพิงษ์ โมฬีชำต ิ   

อาย ุ67 ปี   สญัชาติ ไทย   
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนยีบตัร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม      
กำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุ่นท่ี 130/2010  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปีย้อนหลงั) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซ ี
2552 – ปัจจบุนั คณะกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
2551 – 2557 คณะกรรมการฝ่ายออกบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย   
2553 – 2556 คณะกรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั   
2555 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2556 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2554  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 
2546 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุสสายงานระบบปฏิบตัิการและรักษาการในต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2552 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซมิโฟนี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2555 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ บริษัท แอลโซลา่ร์ 1 จ ากดั 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท :    3 ปี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำย  :   -ไมม่ี- 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท    :   -ไมม่ี- 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    :   -ไมม่-ี 
กำรมีควำมสัมพนัธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  :  -ไมเ่ป็น- 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :  -ไมเ่ป็น- 
(3)   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้ / ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยืมเงิน  :  -ไมม่ี-  
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รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 
นำยนที กติตวิทิย์เชำวกุล 
อาย ุ47 ปี สญัชาติ ไทย 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
กำรอบรม 
- หลกัสตูร CFO รุ่น 2 สภาวิชาชีพบญัชี 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี180/2013  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรตอ่ต้านทจุริตส าหรับผู้บริหาร (Anti-corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นท่ี 8/2013  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปีย้อนหลงั) 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2552 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2544 – 2550 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2537 – 2543 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไมม่ี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท : 3 ปี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำย  : -ไมม่ี- 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท    :    -ไมม่-ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    :   -ไมม่-ี 
กำรมีควำมสัมพนัธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   :   -เป็น- 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    :   -ไมเ่ป็น- 
(3)   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้ / ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยืมเงิน   :    -ไมม่ี-  
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นิยำมกรรรมกำรอิสระ 
 

 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยตรงตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง และให้
นบัรวมหุ้นท่ีถือของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าในบริษัท ฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

4. ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
5. ไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
6. สามารถปฏิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 

 
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  
  บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณเลือกตัง้ / แต่งตัง้ โดยข้อบงัคบัของบริษัทฯก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้
 
วิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
  คณะกรรมการสรรหาฯ จะท าหน้าที่เป็นผู้สรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ที่มีประสบการณ์  
  อย่างไรก็ตามการแต่งตัง้กรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ร่วมอยูด้่วย  
  นอกจากนีก้ารแต่งตัง้คณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นีข้้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

          (1)     ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
          (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
          (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

  เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับ 
  การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึ 
  เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

 
 ทัง้นี ้การพ้นวาระต าแหนง่ของกรรมการจะสลบัหมนุเวียนในอตัราสว่น 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึง่ต้องพ้นวาระทกุปี
ตามมติที่ประชมุสามญัประจ าปี แตก่รรมการชดุเดิมอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาใหมไ่ด้ 
  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบคุคลใด
บคุคลหนึง่ ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เว้นแตว่าระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้ 
  การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบั
ต าแหนง่และไมเ่ป็นบคุคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่นใหญ่ของคณะกรรมการ 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน

นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือ นดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 
 

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)   มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวน ผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และส่ง
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 34 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
ลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้าด 
 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
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   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือ
บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ง) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
   (จ) การลดทนุของบริษัทฯ 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
   (ช) การควบบริษัทฯ 
   (ซ) การเลกิบริษัทฯ 
   (ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
   (ญ) การออกหุ้ นเพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนี เ้ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 
 

ข้อ 35 การลงคะแนนลบั อาจจะกระท าได้เมื่อมผีู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

 
ข้อ 36 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4)  เลอืกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ   
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 5 

 
เง่ือนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม และกำรมอบฉันทะ  

 
1. เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม 

                1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้ เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุมา 
แสดงตน และแจ้งช่ือ ณ สถานท่ีที่ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ในระหวา่งเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุจนถึงเวลา
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 1.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาติตา่งประเทศ ที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับ
มอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตร
ประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสอืเดินทาง หรือบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล 
 1.3 ผู้มีอ านาจกระท าแทนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จะต้องแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาเอกสารดงักลา่วที่
รับรองส าเนาถกูต้องโดยนายทะเบียน (หนงัสือรับรองมีอายไุม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลที่มา
ประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานการมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และแสดงบตัรประจ าตวัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย 

2. เงื่อนไขและวิธีกำรมอบฉันทะ 
         2.1  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร 

       ดงัตอ่ไปนี ้
2.1.1      หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.1.2      ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัที่ก าหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง 

         2.2  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูต่า่งประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1      หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.2.2      ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัที่ก าหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.2.3      เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสลุไทย หรือ โนตารีพบับลคิ หรือ บคุคลอื่นท่ีมี          
 อ านาจตามกฎหมายท้องถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

         2.3  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร       
                 ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1      หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.3.2      หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนงัสือรับรองมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
2.3.3       ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัที่ก าหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ  
         พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง  

         2.4  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศอื่น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร          
                ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1      หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.4.2      ต้นฉบบัหรือส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พร้อม        

                         หลกัฐานวา่ผู้ใดมีอ านาจลงนามมอบฉนัทะ 
             2.4.3      ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัที่ก าหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ   

         พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.4.4      เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสลุไทย หรือ โนตารีพบับลคิ หรือ บคุคลอื่นท่ีมี  
         อ านาจตามกฎหมายท้องถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 
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         2.5  การมอบฉนัทะตามแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้   
                 ในแบบฟอร์มนัน้ ๆ 
         2.6  กรณีมีการมอบฉนัทะช่วง หนงัสอืมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบใุห้อ านาจที่จะมอบ 
                 ฉนัทะช่วงได้ด้วย 
         2.7  กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ 
                 เร่ิมเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 
         2.8  ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานและการลงทะเบียนจะเร่ิมตัง้แตเ่วลา 9.00 น.ถึง10.00 น.        
                 หากลว่งเลยเวลาดงักลา่วแล้วจะหยดุรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ทัง้นีจ้ะอยูใ่นดลุพินิจของ 
                 ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดงักลา่วได้ 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 5 

รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
นำยธนำ เบญจำทกุิล 
อาย ุ57 ปี สญัชาติ ไทย 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- เนติบณัฑติไทย สมยัที่ 36  
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร โดยสถาบนัป้องกนัประเทศ (วปอ.48) 
กำรอบรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุ่นที ่6 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูรบริหารกระบวนการยตุธิรรมเชิงรุก แบบบรูณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารกบัการพิทกัษ์สทิธิมนษุยชน รุ่น 1 โดยส านกังานอยัการสงูสดุ 
- หลกัสตูรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่น 2 โดยสถาบนัพระปกเกล้าฯ 
- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง ส านกัศาลปกครอง 
- หลกัสตูรการบริหารการยตุิธรรมระดบัสงู (ยธส.) รุ่นท่ี 3 โดยกระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปีย้อนหลงั) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2525 – ปัจจบุนั ประกอบวิชาชีพทนายความ มีความเช่ียวชาญ คดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไมม่ี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการบริษัท ส านกักฎหมาย ธนา เบญจาทกิลุ จ ากดั 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 0/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท    :    2 ปี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำย  :   -ไมม่ี- 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท    :   -ไมม่ี- 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    :   -ไมม่-ี 
กำรมีควำมสัมพนัธ์ในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า :   -ไมเ่ป็น- 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :   -ไมเ่ป็น- 
(3) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน :    -ไมม่ี-   
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

เขียนที่......................................................... 
วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ............ 

  
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์........................... 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้
รวม...............................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หนา้ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะเพียงชื่อเดียว) 
  1.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................... 

  2.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหัสไปรษณีย์................... 

 3. นายธนา เบญจาทกิลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อาย ุ57 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 208/111 หมูท่ี่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ
เฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้มอบฉนัทะ  
        (..........................................)          

 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(...........................................) 
 

หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ถือโดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ถือไว้ได้ 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 25/35 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

เขียนที่......................................................... 
วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ............ 

  
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์........................... 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้
รวมจ านวนหุ้น.................................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................................... เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หนา้ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะเพียงชื่อเดียว) 
  1.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................... 

  2.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................... 

 3. นายธนา เบญจาทกิลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อาย ุ57 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 208/111 หมูท่ี่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ
เฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัพุธ ที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 

สิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 
ใบส ำคัญแสดงสทิธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จดัสรร 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 5 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 6 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลและรองรับกำรปรับสิทธิ

ใบส ำคัญ แสดงสทิธิ (Warrant) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 10 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

                      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
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2) นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
3) นายสวุรรณ ด าเนินทอง 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

 
วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2557 แก่กรรมกำรบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 13 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 14 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 15 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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ลงช่ือ...........................................ผู้มอบฉนัทะ  
        (..........................................)         
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(...........................................) 
 

หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที ่27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ืองพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 



 30/35 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

เขียนที่......................................................... 
วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ............ 

  
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์........................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั..............................................................ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม
....................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................ เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หนา้ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะเพียงชื่อเดียว) 
  1.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................... 

  2.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................... 

 3. นายธนา เบญจาทกิลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อาย ุ57 ปี 
          อยูบ้่านเลขที่ 208/111 หมูท่ี่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟ
เฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
                      มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                            หุ้นสามญั ......................... หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ......................... เสยีง 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัพุธ ที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
      
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง      
     

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
สิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง         
  
วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จดัสรร 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง         
  
วำระที่ 5 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
    
วำระที่ 6 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง    
       
วำระที่ 7 พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลและรองรับกำรปรับสิทธิ

ใบส ำคัญ แสดงสทิธิ (Warrant) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง      
     
วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
    
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง      
     
วำระที่ 10 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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             การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                  เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
             การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
 2) นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
3) นายสวุรรณ ด าเนินทอง 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2557 แก่กรรมกำรบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
      
วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
 
วำระที่ 13 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง   
        
วำระที่ 14 พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง      
     
วำระที่ 15 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้มอบฉนัทะ  
        (..........................................)          
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(...........................................) 
 
 
หมำยเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้
ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที ่27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ืองพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 6 
 

 


