
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2559 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559 เวลำ 10:00 น. 

ณ ห้องรำชำวดี โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน 

เลขที่ 92 ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
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บมจ. 40854600002         

16 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

2.    รายงานประจ าปี 2558 ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท  
และบริษัทยอ่ยสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก 
จากต าแหน่งตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการ 

4. ข้อบงัคบับริษัท 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
พฤหสับดี ที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2559  ได้ก าหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ ที ่18 เมษายน 2559 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 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษำยน 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ 
ที่ 27 เมษายน 2558 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ircp.co.th) แล้ว 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ ท่ี 27 เมษายน 2558 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึก
รายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้สรุปรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผล การด าเนินงานของ
บริษัท ในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่ปรากฎในหนงัสอืรายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 2 

http://www.ircp.co.th/
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  เพื่อรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 39 ก าหนดว่าบริษัท 
ต้องจัดท างบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในการ
ประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุล และงบก าไรขาดทุนนี ้โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2558 เมื่อวนัที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างการ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
ตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 25,426,729.10 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีกครัง้ ซึ่งมาจากผลการด าเนินงาน  
ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12,713,383.90 
บาท ซึ่งเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด และเห็นควรให้จดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 4,394,569 บาท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรทนุส ารองตาม

กฎหมายและจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบตำมวำระด ำรงต ำแหน่งและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 16 ก าหนดวา่ ใน
การประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายธนา         เบญจาทิกลุ 
2. นายพลเชษฐ์  ลขิิตธนสมบตัิ   
3. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 
อยา่งไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นบริษัท ได้

ให้ความส าคญัแก่ผู้ ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิที่เหมาะสม
สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวแก่ทางบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฎว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
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บคุคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เพิ่มเติม ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอช่ือ ดร.จิตรเกษม 
งามนิล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ โดยเสนอต่อบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/59 
เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ได้แก่ นายธนา เบญจาทกิลุ นายพลเชษฐ์  ลขิิตธนสมบตัิ และพลเอกเชาวฤทธ์ิ 
ประภาจิตร์ กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม รวมถงึคณะกรรมการบริษัท มีมตเิป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิให้เสนอช่ือ ดร.จิตรเกษม งามนิล เข้ารับการ
พิจารณาจากผู้ ถือหุ้น ในฐานะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ได้ผา่นคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ร่วมกนั
พิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบแล้ว กลา่วคอืกรรมการ ทัง้ 3 ทา่น ที่เห็นสมควรเสนอช่ือ
เลอืกกลบัเข้ามา และอีก 1 ทา่นท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการเข้าใหม ่เป็นบคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า
และวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มคีณุธรรมจริยธรรม มีประวตักิารท างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และปฏิบตัิงานในต าแหนง่หน้าที่กรรมการได้เป็นอยา่งดตีลอดมา โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการผู้ได้รับเสนอช่ือ ทัง้ 4 ทา่น นิยามกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตาม
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2558 แก่กรรมกำรบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ได้อนมุตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2557 เป็นจ านวนเงินท่านละ 300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงินท่านละ 400,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,800,000 บาท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีรายได้ที่ลดลง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้การงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว โดย
พิจารณาอยา่งรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมทัง้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2558 เป็นอตัราต่อคน ดงันี ้ 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ส าหรับประธานกรรมการบริษัท) ครัง้ละ 25,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ส าหรับกรรมการบริษัท)  ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบืย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร    ครัง้ละ 10,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2559 ในรูปของคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุ เป็นอตัราตอ่คน ดงันี ้ 
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เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ส าหรับประธานกรรมการบริษัท) ครัง้ละ 25,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ส าหรับกรรมการบริษัท)  ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบืย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร    ครัง้ละ 10,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท 

ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดย
พิจารณาอยา่งรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมทัง้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่า ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทัง้นี ้ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้อนุมตัิ
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) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้แตง่ตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ 
เพิ่มศิริวลัลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน เลขที่  3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  3972 ของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 ด้วยเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ดงันี ้
1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 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
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการนบัจ านวนปีของผูส้อบบญัชีจะนบั
เฉพาะปีทีผู่ส้อบบญัชีผูน้ ัน้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน 

2) อนุมตัิค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งค่าสอบบญัชีนี ้
สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทัง้นี ้บริษัท ไม่ได้ใช้
บริการอื่นนอกจากบริการสอบบญัชี 
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ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ทัง้ 5 แหง่ของบริษัท ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)
(ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากัด), บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั บริษัท ทีวี 
เทเลคอม จ ากดั บริษัท  ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั และ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั ซึง่มีคา่สอบบญัชี
ประจ าปี 2559 รวม 5 แหง่ เป็นจ านวนเงิน 1,580,000 บาท 

 
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

บริษัท ได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณากลัน่กรองสรุปความเหน็ และบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตัง้แตว่นัท่ี 3 – 10 
มีนาคม 2559 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมลว่งหน้าและไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการเข้าใหม ่
 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 

ในการนีบ้ริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักลา่วข้างต้น หากทา่นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้  หนงัสือมอบฉันทะ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 3  
วนัท าการ 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 
 

 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ประชุมเม่ือวนัจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 
92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 131 คน นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกัน
ได้ 84,680,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.26 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 
 โดยมีนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ซึ่งก าหนดให้ ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ ทัง้นีมี้ นางสาวณชัชา รัตนจิตบรรจง เลขานกุารบริษัท เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 เลขานกุารบริษัทแนะน าคณะกรรมการและผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้
1. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. พลเอกสิริณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน 
5. นายดล เหตระกลู กรรมการ 
6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ กรรมการ 
7. นายธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9. นายสวุรรณ ด าเนินทอง ผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 
10. นางสาววราภรณ์ อภิชยันนัท์ หวัหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
11. นายพนัธ์ชนก ทองใบ ทีมผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
12. นางสาวปัทมา วนัประสิทธ์ิพร ทีมผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
 ก่อนเร่ิมประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ ซึ่งก าหนด
ตามข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
ด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้มาประชมุแทน โดยหนงัสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดัสง่ให้พร้อมหนังสือเชิญประชมุมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ 
(ค) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะรับบตัรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงักล่าว และถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชมุมีมติอนมุตัิเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธาน
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

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

 
 วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ส าหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง 
ได้แก่ วาระที่ 2 เน่ืองจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ 
 วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 6, 9, 10, 13 
 วาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ได้แก่ วาระที่ 4, 5, 7, 8, 14 
 วาระที่ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 11, 12 
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 เพื่อให้การประชมุครัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  รวมทัง้เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบ
ได้ จงึขอแตง่ตัง้ 
 - คณุวราภรณ์ อภิชยันนัท์ หวัหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 - และตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น  1 ทา่น ร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน   
 ซึง่ คณุวิชช ุจนัทาทบั ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้เสนอตวัเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน   
 โดยที่ประชมุมีมติเห็นชอบให้คณุวิชช ุจนัทาทบั ร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนเสียงการประชมุ 
 
 ทัง้นี ้ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออก
เสียง เป็นจ านวนเทา่ใด ให้ผู้ เข้าประชมุทราบภายหลงัการตรวจนบัคะแนนแล้วเสร็จ 
   
 ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 
  ประธานแถลงต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท ได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 ซึ่งได้ประชุมเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัท ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชมุ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียด
และข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชมุถกูต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน          81,816,136   เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                     -     เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน                -       เสียง 
 

วำระที่ 2   รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
  ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า บริษัท ได้จัดท ารายงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปี 2557 ซึง่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท มีดงันี ้
กลุม่บริษัท  มีรายได้รวม 1,665 ล้านบาท  
  เพิ่มขึน้จาก 1,047 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจ านวน 618 ล้านบาท   
    
  มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 173 ล้านบาท  
  เพิ่มขึน้จาก 138 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจ านวน 35 ล้านบาท  
                   
  ก าไรสทุธิ 134 ล้านบาท  
  ในขณะที่ปี 2556 มีก าไรสทุธิ 61 ล้านบาท  
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 73 ล้านบาท 
  

ส าหรับการบริหารงานโดยทัว่ไปนัน้ คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ รายงาน ดงันี ้  
“ปี 2557 IRCP ได้สร้างผลงานท าสถิตสิงูสดุทัง้ยอดขายและก าไรได้อีกครัง้หนึ่ง นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัท (ก่อตัง้เม่ือวนัที่ 29 

สิงหาคม 2529) เราตัง้เป้าหมายของปี 2557 จะเติบโตจากปี 2556 ไมต่ ่ากวา่ 30% ทัง้ยอดขายและก าไร ทัง้ๆ ทีส่ถานการณ์ประเทศไทย 
ประสบวิกฤตทางการเมือง แตเ่พียง 2 ไตรมาส ของปี 2557 IRCP สามารถท ายอดขายได้ 630.88 ล้านบาท ก าไร  38.71 ล้านบาท เราจงึเร่ิม
โครงการ “คืนความสขุผู้ ถือหุ้น” โดยปันผลระหวา่งกาลเป็นหุ้นเกือบ 100% ของก าไรรวม 2 ไตรมาส ในอตัราสว่น 5.0378 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 
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และออก IRCP-W2 แจกฟรี ในอตัราสว่น 3.09 หุ้นเดิม : 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ และตอ่มาในไตรมาส 3 เพียงไตรมาสเดียว เราสามารถท า
ยอดขายได้ 649.03 ล้านบาท ก าไร 79.30 ล้านบาท ซึง่จะเห็นวา่เพียง 3 ไตรมาส IRCP ก็สร้างผลงานได้เกินเป้าหมาย โดยเม่ือจบปี 2557 
IRCP มียอดขาย 1,665 ล้านบาท ก าไร 134 ล้านบาท 

ตลอดเวลาเกือบ 5 ปีที่ผมเข้ามาเป็น CEO แม้วา่ IRCP จะมีผลงานเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีก าไรเพิ่มขึน้ทกุปี และมีการ
จา่ยปันผลตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2554 แตส่ิ่งที่ผมมุง่มัน่อยา่งมากคือ “ความมัน่คงยัง่ยืนของ IRCP”  
ถึงแม้วา่ IRCP จะมีแผนการขยายตวัอยา่งสงูโดยตัง้เป้าจะเติบโตในธุรกิจ 30% จากปี 2557 ทัง้ยอดขายและก าไร การด าเนินการลงทนุหรือ
ด าเนินการโครงการใด ๆ IRCP มีนโยบายในการประเมินความเสี่ยงอยา่งมีคณุภาพ มีวินยัทางการเงินที่เข้มแข็ง จงึยืนยนักบัผู้ ถือหุ้นได้วา่ เรามี
ความรอบคอบอยา่งยิ่งในการลงทนุ 

สดุท้ายนีผ้มและทีมงานขอกราบขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อถือ และอปุการคณุตอ่ IRCP อยา่งดีเสมอมา ขอบคณุครับ” 
โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้
 
1. คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองสอบถามวา่ “ค าถามที่ 1 อยากทราบ รายได้ และเป้าหมาย 

ตลอดทัง้ปี รวมถึงโครงการตา่ง ๆ ที่บริษัทจะด าเนินการในปีนี ้ค าถามที่ 2 ความคืบหน้าเร่ืองโครงการโรงงานไฟฟา้
ขยะเป็นอยา่งไรบ้างและความคืบหน้าการร่วมลงทนุ CSM”  
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ในประเด็นที่ 1 เร่ืองรายได้ และเป้าหมาย

ในปีนี ้เราตัง้เป้าไว้ที่เติบโต 30 % เน่ืองจากมีโครงการตา่ง ๆ ที่อยูใ่นระหวา่งด าเนินการอยู ่และคาดวา่จะสามารถเพิ่ม
ยอดขายและรายได้ในปีนีอ้ยา่งแน่นอน ส าหรับค าถามที่ 2 เร่ืองความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟา้ขยะนัน้ ตอนนีค้าดวา่จะ
ได้ความชดัเจนในปีหน้า แตค่งไมเ่กินไตรมาส 2 ของปี 2559 อยา่งแน่นอน ส าหรับเร่ืองการลงทนุ CSM นัน้ ขณะนีบ้ริษัท
ได้ชะลอไว้ก่อน เน่ืองจากความไมช่ดัเจนของ CSM และบริษัทคดิวา่หากจะลงทนุหรือด าเนินการอะไรเพ่ิมเติม คงจะต้อง
มีแนวโน้มการได้รายได้อยา่งชดัเจนกวา่นี ้จงึชะลอ Project นีไ้ว้ก่อน” 

 
2. คณุสหทศัน์ นนัทสภุา ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ตามที่มีข่าววา่บริษัทได้มีแหลง่เงินทนุจาก

บริษัทฮนุได ให้การสนบัสนนุด้านการลงทนุนัน้ ขอให้บริษัทชีแ้จงในรายละเอียดเร่ืองนี ”้ 
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “บริษัทได้แจ้งข่าวตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อ

เผยแพร่ตอ่นกัลงทนุและผู้สนใจ เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 19 มีนาคม 2558 วา่บริษัทได้มีการร่วมลงนามในสญัญาความร่วมมือ 
ทางธุรกิจกบับริษัท ฮนุได บีเอส แอนด์ ซี จ ากดั (Hyundai BS&C) จากประเทศเกาหลี เม่ือวนัพธุที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 
โดยภายใต้สญัญาความร่วมมือฉบบัดงักลา่ว ทางฮนุได บีเอส แอนด์ ซี จะให้การสนบัสนนุด้านการเงิน การลงทนุแก่ 
IRCP เป็นวงเงิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 2.3 หม่ืนล้านบาท เพ่ือขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้
งบประมาณดงักลา่วจะชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท โดยเงินดงักลา่วเป็น
งบประมาณที่ใช้ในการท าโครงการ กลา่วคือฮนุได อนมุตัิงบประมาณมลูคา่ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ แตบ่ริษัท ไมไ่ด้กู้ เต็ม
จ านวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ เราจะกู้ เทา่ที่เราจะต้องใช้จริง โดยในงบประมาณสว่นนีมี้ต้นทนุทางการเงินรวมอยูใ่น
โครงการอยูแ่ล้ว ทัง้นีห้ากบริษัทจะด าเนินการใด ๆ จะต้องแจ้งข่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนกัลงทนุทราบอยา่งแน่นอน” 

 
3. คณุภาวนา ธงรัตนะ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “เร่ืองโรงงานไฟฟา้ขยะที่บริษัทก าลงัด าเนินการ 

หากเลือกที่ใกล้ชมุชนจะมีปัญหากบัชมุชนหรือไม่ และหากเลือกที่หา่งไกลชมุชน จะมีปัญหาเร่ืองสายสง่หรือไม่” 
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “บริษัทได้เลือกสถานที่ซึง่ไมห่า่งไกลชมุชน

มากนกั สายสง่สามารถไปถึงได้ และไมไ่ด้มีปัญหาใด ๆ กบัชมุชน” 
 

ภายหลงัการตอบข้อซกัถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ของบริษัท และรับรองรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท และรับรองรายงานประจ าปี 2557 ของ
คณะกรรมการ  
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า บริษัทได้จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด โดยคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2557 แล้ว  

งบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ดังกล่าวนัน้ แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัท ดังนี  ้

 
 งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 1,311 1,195 
หนีส้ินรวม 821 753 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 489 442 
รายได้รวม 1,665 1,289 
ก าไรสุทธิ 134 114 

 
รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามงบดลุและงบก าไรขาดทนุดงักล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบ

ก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้
 
1. คณุสหทศัน์ นนัทสภุา ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “จากการเติบโตและขยายตวัของบริษัท สง่ผลตอ่

ก าลงัคนหรือไม ่บคุลากรเพียงพอหรือไม่”  
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “บริษัทมีการบริหารก าลงัคนให้อยูใ่นชว่ง

ระหวา่ง 150-160 คน มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว โดยหากจะมีการเพิ่มบคุลากรก็จะเน้นการเพิ่มที่ฝ่ายขายเป็นสว่นใหญ่ 
เพ่ือสง่เสริมการหารายได้ให้บริษัท” 

 
ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มจ านวน 24 ท่าน รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 128 ท่าน คิดเป็นหุ้ นที่ถือรวมกันได้ 
84,679,405 หุ้น  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,679,405  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 4  พิจำรณำเร่ืองกำรลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร 
ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า สืบเน่ืองจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2557 เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ

อนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นไม่เกินจ านวน  34,834,452 หุ้ น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้ นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ ถือหุ้ นได้รับหุ้ นปันผลทัง้สิน้ 
34,832,988 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 1,464 หุ้น และได้มีมติอนมุตัิให้มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ (IRCP-W2) จ านวน 56,792,557 หน่วย ซึ่งผลจากการสัดสรรจริง มีผู้ ถือหุ้ นได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ( IRCP-W2) จ านวน 
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56,791,566 หน่วย ซึง่มีอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเพิ่มทนุคงเหลือส าหรับรองรับการใช้สิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักลา่ว จ านวน 991 หุ้น ดงันัน้ จงึเห็นควรอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดย
วิธีตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2557 จ านวน 2,455 หุ้ น จาก 
267,116,009 หุ้น เป็น 267,113,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (IRCP-W2) ที่ไมไ่ด้จดัสรร ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,679,405  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 5  พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจ าเป็นต้อง

แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี ้ 
“ข้อ 4.    ทนุจดทะเบียนจ านวน 267,113,554 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัห้าร้อยห้าสิบสี่บาท) 

แบง่ออกเป็น  267,113,554 หุ้น  (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัห้าร้อยห้าสิบสี่หุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ    1 บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั   267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัห้าร้อยห้าสิบสี่หุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ    - หุ้น  

 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,679,405  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 6   พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไรและกำรจ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2557 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ โดยในปี 2557 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,483,299 บาท และอนมุตัิจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 
42,064,398 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 42,064,398 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จา่ยปันผลเป็น
เงินสด แทนการจา่ยเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท และอนมุตัิจา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
42,064,398 บาท 

รวมการจา่ยปันผลทัง้สองกรณีข้างต้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 84,128,796 บาท 

ซึง่เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 
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ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุ พิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2557 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน           84,679,405  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 
 

วำระที่ 7  พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลและรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคัญ แสดงสิทธิ 
(Warrant) 
ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลและรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ (Warrant) จงึต้องเพิ่ม

ทนุจดทะเบียนจ านวน 53,422,712 บาท จากเดิม 267,113,554 บาท เป็น 320,536,266 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
53,422,712 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบง่เป็นการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 42,064,398 บาท เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้น
จ านวนไมเ่กิน 42,064,398 หุ้น และเพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน 11,358,314 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2) จ านวนไมเ่กิน 11,358,314 หน่วย จงึเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มจ านวน 1 ท่าน รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 129 ท่าน คิดเป็นหุ้ นที่ถือรวมกันได้ 

84,680,174 หุ้น  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน เพื่อรองรับการจา่ยปันผลและรองรับการปรับ
สิทธิใบส าคญั แสดงสิทธิ (Warrant) ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,174  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 8  พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้นจงึจ าเป็นต้องแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดงันี ้ 
“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียนจ านวน 320,536,266 บาท  (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบหกบาท) 

แบง่ออกเป็น 320,536,266 หุ้น  (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบหกหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามญั  320,536,266 หุ้น  (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบหกหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธ์ิ - หุ้น” 

 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และทัง้นีเ้ห็นสมควรมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนที่บริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน และเห็นสมควรมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนที่ 
บริษัท มอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติม
ถ้อยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,174  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 9   พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ จากมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/58 เห็นควรให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดย
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 42,064,398 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผลและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุจ านวนไมเ่กิน 11,358,314 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 
(IRCP-W2) เน่ืองจากการจา่ยปันผลเป็นหุ้นปันผล 

จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่ว
ข้างต้น  

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,174  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 10  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
  ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เน่ืองจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบวาระประจ าปีนี ้จงึถือเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในวาระนี ้จงึขอมอบให้ พล
เอกสิริณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานทีป่ระชมุแทน ทัง้นีต้นเองและกรรมการที่ครบวาระในปีนี ้ขอออกจากห้องประชมุ
เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
  พลเอกสิริณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุ ด าเนินการประชมุตอ่ 
 
  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 16 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายวฒิุพงษ์  โมฬีชาติ 
2. นายนที  กิตติวิทย์เชาวกลุ  
3. นายธนเดช  มหโภไคย 

  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ และนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ ที่ มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเดน่ มีขอบเขตความรับผิดชอบสงู ปรากฎผลงานที่มีศกัยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัเป็นผู้
ที่มีความยึดมัน่ต่อองค์กร ซ่ือสตัย์สจุริต และอทุิศตวัในการปฎิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท ตลอดมา และไมเ่คยถกูลงโทษ ไล่ออก 
หรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที่หรือไมเ่คยรับโทษจ าคกุในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเ ป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการบริษัท และ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร ส าหรับนายธนเดช มหโภไคย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระในปีนี ้เน่ืองจากติดภารกิจสว่นตวั  
  นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัท ได้ให้ความส าคญัแก่ผู้
ถือหุ้ นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
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กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท ตอ่ไป โดยได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบคุคลดงักล่าวแก่ทางบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 3 – 12 มีนาคม 2558 ปรากฎว่า มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อ
บคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพ่ิมเติม อีก 1 ทา่น ได้แก่ นายสวุรรณ ด าเนินทอง   
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายสุวรรณ ด าเนินทอง เข้ารับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้น ในฐานะ
กรรมการตรววจสอบ / กรรมการอิสระ เพื่อเป็นการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ร่วมกนัพิจารณาจาก
คณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบแล้ว กลา่วคือกรรมการ ทัง้ 2 ทา่น ที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลบัเข้ามา และอีก 1 ทา่นที่เสนอชื่อเป็น
กรรมการเข้าใหม ่เป็นบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั อีกทัง้เป็นผู้ มี
ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และปฏบิตัิงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้ ได้รับเสนอ
ชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
  คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่1 ทา่น โดยการลงคะแนนเป็นรายบคุคล 
  ประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
1. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,174  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการที่ ต้องออกตามวาระ คือ นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,174  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
3. นายสวุรรณ ด าเนินทอง 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ คือ นายสวุรรณ ด าเนินทอง ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,174  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 
 ภายหลงัการลงมติ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าสู่ที่ประชมุ และเชิญ นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ท าหน้าที่

เป็นประธานที่ประชมุ ด าเนินการประชมุตอ่ไป 
 

วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมัติเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2557 แก่กรรมกำรบริษัท  
ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้

บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การ
จ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันัน้บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด  
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ส าหรับเร่ืองการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

การพิจารณาอนุมตัิเร่ืองการจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัท ประจ าปี 2557 นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและ
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2557 แก่กรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงินท่านละ 
300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท 

ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้ นนับรวมกันได้ 26,678,602 หุ้ น ถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้เสียพิเศษในการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ จงึขอไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

ดงันัน้ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จส าหรับปี 2557 แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โดยประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

 
1. คณุประดษิฐ์ สทุธิเบญจกลุ ผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ในปีนีบ้ริษัทมีก าไรเพิ่มมากขึน้กวา่ปีก่อน 

คือมีก าไร 134 ล้านบาท ตนเองจงึอนมุตัิที่จะให้บ าเหน็จแก่กรรมการเพิ่มขึน้กวา่ปีทีแ่ล้ว แตอ่ยากทราบวา่หากปี
หน้าหรือปีอ่ืน ๆ บริษัทมีก าไรลดน้อยลง กรรมการจะลดคา่บ าเหน็จประจ าปีหรือไม่”  
 
คณุวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถามวา่ “กรรมการบริษัททกุทา่น ยินดีและรับปากวา่หาก

ในปีหน้าบริษัทมีผลก าไรลดลง ต ่ากวา่ 134 ล้านบาท กรรมการทกุทา่นยินดลีดคา่บ าเหน็จประจ าปีอยา่งแน่นอน” 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2557 แก่กรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงินท่านละ 
300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน                  58,001,572        เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                  -           เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน           26,678,602 เสียง 
 

วำระที่ 12  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2558 
ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จา่ยเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันัน้บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ส าหรับเร่ืองการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

การพิจารณาอนมุตัิเร่ืองการก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทัง้คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2557 เม่ือวนัจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 ได้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้  

เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ละ 30,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  20,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ละ  10,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ละ 10,000 บาท / คน 
คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใชล่กูจ้างของบริษัท เดือนละ 10,000 บาท / คน 

 
การพิจารณาอนมุตัิเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว

เห็นวา่สมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ดงันี ้ 
 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ละ 20,000 บาท / คน (ส าหรับกรรมการบริษัท) 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ละ 25,000 บาท / คน (ส าหรับประธานบริษัท) 
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เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  20,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ละ  10,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ละ 10,000 บาท / คน 
โดยให้มีผลนบัตัง้แตง่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 26,678,602 หุ้น ถือวา่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียในการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ จงึขอไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น 
โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 ตามอตัรา 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ละ 20,000 บาท / คน (ส าหรับกรรมการบริษัท) 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ละ 25,000 บาท / คน (ส าหรับประธานบริษัท) 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  20,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ละ  10,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ละ 10,000 บาท / คน 
โดยให้มีผลนบัตัง้แตง่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน                  58,001,572        เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                  -           เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน           26,678,602 เสียง 

 
วำระที่ 13  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2558 

  ประธาน แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 (5) ก าหนดวา่กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามี
ดังนี ้คือ พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมก็ได้ และข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดวา่ ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีประจ าปี 2557 ได้อนุมัติแต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ประจ าปี 2557 

ส าหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอใช้
ผู้สอบบญัชีรายเดิม ของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2558 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2558 ดงันี ้

 
(1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521 
(2) นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3182 
(3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3516 
(4) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3972 

 
บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท ซึ่งเป็นอตัรา ซึ่งค่าสอบบญัชีนี ้

สอดคล้องกบัปริมาณงานและเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกบับริษัทอ่ืนที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีบ้ริษัทไมไ่ด้ใช้บริการอ่ืนนอกจากบริการสอบบญัชี  
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ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนีย้งัเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทย่อย ทัง้ 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัท ไอที ดิสทริ
บิวชั่น จ ากัด บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากัด และบริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558  รวม 3 
แหง่ เป็นจ านวนเงิน 760,000 บาท 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี  ้
1. คณุสพุจน์ ประสพธรรม ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ขอให้ผู้สอบบญัชีชว่ยชีแ้จงวา่บริษัทมีรายได้

หลกัจากอะไร และอนาคตบริษัทจะเป็นอยา่งไร”  
 
คณุพนัธ์ชนก ทองใบ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตอบข้อซกัถามวา่ “รายได้หลกัของบริษัท

สว่นใหญ่เป็นงานโครงการภาครัฐ และมีโครงการด้านพลงังานที่ก าลงัมาเสริม แนวโน้มงบการเงินของบริษัทมีโอกาสจะ
เติบโตขึน้เร่ือย ๆ” 

คณุวราภรณ์ อภิชยันนัท์ หวัหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั กลา่วเสริมวา่ “จากค าถามของ
ผู้ ถือหุ้นนัน้ ควรจะถามตอ่กรรมการบริษัท เพราะผู้สอบบญัชีเป็นเพียงผู้ตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน แตแ่นวโน้มการ
เติบโตและรายได้หลกัของบริษัท ควรจะให้ทางกรรมการเป็นผู้ชีแ้จงเอง” 

คณุวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท กลา่ววา่ “ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้ชีแ้จงแนวทางการบริหาร การ
ด าเนินโครงการตา่ง ๆ ตลอดจนรายได้ และการเติบโตไปแล้วตัง้แตว่าระที่ 2” 

 
ภายหลงัการตอบข้อซกัถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558 
ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มจ านวน 2 ท่าน รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 131 ท่าน คิดเป็นหุ้ นที่ถือรวมกันได้ 

84,680,752 หุ้น  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,752  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 14  พิจำรณำเร่ืองกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจของบริษัทที่ขยายตวั บริษัทจงึเห็นควรให้มีการเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ จงึเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทข้อที่ 59-67 เป็นดงันี ้ 

“ ข้อ 59  ประกอบกิจการเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมทกุชนิด ก าจดัขยะและสิ่งปฏิกลูทกุชนิด บ าบดัน า้เสีย น า้เน่า ก าจดั อากาศ
เป็นพิษ รับก าจดัของเสียทกุชนิด วางแผน ให้ค าแนะน า จดัท า ซือ้ ขาย ติดตัง้ ตอ่เติม ดดัแปลงแก้ไข ควบคมุ  บริการ บ ารุงรักษา บรูณะ 
ปรับปรุงให้ดขีึน้ แลกเปลี่ยน เชา่ ให้เชา่ ให้เชา่ชว่ง รับจดัท าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี จ าหน่ายเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองไฟฟา้ เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองวิทย ุโทรศพัท์ อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รวมทัง้วตัถอ่ืุนใด ที่ต้องใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมให้ดขีึน้ 
สร้างโรงบ าบดัน า้เสีย สร้างโรงงานก าจดัขยะ สร้างโรงไฟฟา้ ที่ใช้เชือ้เพลิงจากเศษขยะ และวสัดขุองเสียตา่ง ๆ รับจดัการมลพิษของเสีย หรือ
ก าจดัเสียงดงั หรือป้องกนัการเกิดมลพิษ หรือของเสียทกุชนิด รับจดัท ารีไซเคิล ขจดัมลละภาวะตา่ง ๆ ท าการฝังกลบ หรือก าจดัเศษขยะ  และ
สิ่งเหลือใช้ตา่ง ๆ รวมทัง้สารเคมี สารเป็นพิษทกุชนิด ปลกูป่าทดแทน ท าการป้องกนัภยัทางธรรมชาติทกุชนิด  กระท าการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการ 
รักษาความสมดลุทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ข้อ 60 ประกอบกิจการค้าเก่ียวกบัการพลงังานทกุชนิดรวมทัง้พลงังานทดแทนทกุประเภท การปิโตรเคมีทกุชนิด ก๊าซ
ธรรมชาติทกุชนิด แก๊สทกุชนิด น า้มนั เชือ้เพลิง น า้มนัเตา น า้มนัชนิดอื่นทกุชนิด สารเคมี เคมีภณัฑ์ทกุประเภท ท าการประมลู ซือ้ ขาย 
แลกเปลี่ยน ให้เชา่ เชา่ซือ้ เชา่ชว่ง เป็นตวัแทน ตวัแทน นายหน้า ตวัแทนจ าหน่าย ตวัแทนค้าตา่ง ให้ค าแนะน าปรึกษา วิจยัและพฒันา ท าค าขอ 
รับไว้ ซือ้มาซึง่สมัปทาน สิทธิหรือใบอนญุาตตา่ง ๆ ในการประกอบกิจการค้า จดัท า จดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองอปุกรณ์ วสัดุ
ตา่ง ๆ จดัตัง้ จดัสร้าง ก่อสร้าง  โรงงานผลิต โรงกลัน่ โรงไฟฟา้ และกระท าการใด ๆ เก่ียวกบัการพลงังานและพลงังานทดแทนทกุประเภทชนิด 

ข้อ 61 ประกอบกิจการ จ าหน่าย และติดตัง้หวัรถไฟ ระบบรางรถไฟ 
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ข้อ 62 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ให้เชา่ และตดิตัง้ ระบบไฟฟา้ ระบบควบคมุไฟฟา้อจัฉริยะ 
ข้อ 63 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ให้เชา่ และตดิตัง้ ระบบเคร่ืองคดัแยกไปรษณีย์ พสัดภุณัฑ์ 
ข้อ 64 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ให้เชา่ และตดิตัง้ระบบกล้องวงจรปิด กล้องตรวจจบัวตัถแุปลกปลอม รวมถึงการให้การ

บ ารุงรักษา 
ข้อ 65 ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลติรายการทางโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วทิย ุผลิต รับจ้างผลิตหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร

ตา่ง ๆ ทกุชนิด และขายปลีกขายสง่เทป ซีดี  ดีวีดี วีดิโอ มลัติมีเดีย วสัดอุปุกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ทกุชนิด ค้าวสัดอุปุกรณ์ในการ
จดัสร้าง ผลติ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ และ สิ่งบนัเทิงทกุประเภท 

ข้อ 66 ประกอบกิจการ งานศกึษาความเป็นไปได้ งานให้ค าปรึกษา งานออกแบบ งานจดัหา งานจดัซือ้จดัจ้าง  งาน 
ก่อสร้าง งานทดสอบระบบและสง่มอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรับจ้างบริหารจดัการเดินรถและซอ่มบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance Services) ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ ส าหรับงานโยธา งาน สถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานระบบเคร่ืองกลไฟฟา้ 
ได้แก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ระบบอาณตัสิญัญาณ (Signaling) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมตา่ง ๆ (Communication and 
Telecommunications) ระบบควบคมุและจดัเก็บข้อมลู (SCADA) ระบบจดัเก็บรายได้อตัโนมตัิ (Automatic Fare Collection) ระบบประตกูัน้
ชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟา้ก าลงั (Power Supply) ระบบจา่ยกระแสไฟฟา้ให้ระบบขบัเคลื่อน (Traction Power Supply) 
ระบบรางน าไฟฟา้ (Conductor Rail) ระบบจา่ยไฟส ารองตอ่เน่ือง (UPS) งานเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรโรงซ่อมบ ารุง (Depot Equipment) รวมทัง้
สว่นประกอบ อะไหล ่ และอปุกรณ์ที่ เก่ียวข้องทัง้หมด ของโครงการรถไฟ รถไฟทางคู ่(Track Doubling) ปรับปรุงทางรถไฟ (Track 
Strengthening) รถไฟฟา้  รถไฟความเร็วสงู  รถไฟรางเดี่ยว  (Monorail)  ระบบขนสง่ผู้ โดยสารอตัโนมตัิ  (Automated  People Mover : APM) 
และระบบขนสง่ทางรางอตัโนมตัิ (Automated Guideway Transit : AGT) 

ข้อ 67 ประกอบกิจการงานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้ค าปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซือ้จัดจ้าง งาน
ก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม การลงทุน บริหารจัดการ ให้บริการ ทางพิเศษและบ ารุงรักษา 
(Operation and Maintenance Services) การจดัการจราจร การจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง และรายได้อ่ืนที่เก่ียวข้อง แบ่งผลตอบแทนหรือให้
ผลประโยชน์แก่รัฐสาหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม ระบบงานไฟฟ้าและเคร่ืองกลประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบจดัเก็บค่าผ่านทางโดยพนักงาน
และระบบจดัเก็บอตัโนมตัิ (Manual Toll Collection and Electronic Toll Collection) ระบบอ านวยความปลอดภยัจราจร (Traffic Control and 
Surveillance Systems) ระบบวิทยุสื่อสาร (Radio System) ระบบควบคุมการจราจร (Traffic Management  System)  ระบบชั่งน า้หนัก
รถบรรทุกแบบหยดุน่ิง  (Static  Weighting  System)  ระบบไฟฟ้าแสง สว่าง (Lighting System) ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบ
แจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม ระบบควบคุม การเข้า -ออก (Access Control System) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบ
ดับเพลิง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบรับจ่ายไฟฟ้า ระบบทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบโ ทรศัพท์ 
(Telephone System) ระบบโทรศพัท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System) ระบบนาฬิกา (Clock System) ระบบป้ายแจ้งข้อความแบบ
เปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) ระบบป้ายแสดง สัญลักษณ์จราจรชนิดแปรเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ (Matrix Sign : MS) 
ระบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง (Data Communication Networks) ระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วเกินที่ก าหนด (Speed 
Enforcement System) หน้าจอตรวจสอบสถานะและสัง่งานอปุกรณ์ที่อยูบ่นทาง (Monitoring System at Control Center Building)” 

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการ
ประกอบกิจการ 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  และเอกสารที่เก่ียวข้อง ตาม

รายละเอียดข้างต้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 59-67 ตามรายละเอียด
ข้างต้น และอนุมตัิการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์และการประกอบกิจการ 
ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            84,680,752  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 
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วำระที่ 15  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธานฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้
 
1. คณุชพูงษ์ บญุญศิริวฒัน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ “เร่ืองการเข้าร่วมโครงการ

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วม ประกาศตนเป็นภาคี แล้วบริษัทจะท าให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้อยา่งไรในเร่ือง
การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่”  
 
คณุวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถามวา่ “ในปี 2558 บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์และจะ

สมคัรเข้าร่วมเป็นภาคีอยา่งแน่นอน ซึง่ที่ผ่านมาตนเองและกรรมการอีกหลายทา่น เชน่ CEO และ CFO ได้มีการเข้าร่วม
อบรมหลกัสตูรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่แล้ว” 
 
2. คณุนฤชิต แต่งสวน ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จะต้องใช้เงินในการลงทนุ

ซึง่จะต้องมีการเพิ่มทนุเพ่ือรองรับงานโครงการนีห้รือไม”่ 
 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซกัถามว่า “บริษัทได้มีการค านวนเงินทุน

ส ารองไว้แล้ว ซึง่เพียงพอในการลงทนุขณะนี ้จงึยงัไมจ่ าเป็นจะต้องเพิ่มทนุ” 
 

3. คณุสหทศัน์ นันทสภุา ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า “ค าถามที่ 1 มีข่าวว่าบริษัทจะเข้าสู่ตลาด SET 
ตามที่ CEO ให้ข่าวตัง้แต่ปีที่แล้ว ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ค าถามที่ 2 มีข่าวว่า CEO ไปสิงคโปร์ เพื่อ
เจรจาร่วมทนุ มีความคืบหน้าอยา่งไร” 

 
คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ยังคงเป็นไปตามแผน เร็ว ๆ นี ้โดยใน

ระหว่างนีเ้ราก าลังเร่งงานให้ออกผล Output ให้ชัดเจนกว่านีก้่อน ส าหรับเร่ืองการเดินทางไปสิงคโปร์นัน้ ไม่ได้มีความ
คืบหน้าเร่ืองการร่วมทุนใด ๆ หากมี บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบต่อไปอย่าง
แน่นอน” 

คณุสวุรรณ ด าเนินทอง กรรมการบริษัท กล่าวเสริมวา่ “ตลาด mai และตลาด SET มีเง่ือนไขและคณุสมบตัิที่ไมไ่ด้
แตกตา่งกนั แตจ่ดุที่แตกตา่งกนัคือก าไรที่ต้องเพิ่มมากขึน้ และผู้ ถือหุ้นที่ให้ความสนใจกบับริษัทใน SET มากกวา่ mai” 

 
4. คณุปัญญ์ อนนัต์สกลุวฒัน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “จากวาระที่ 14 เร่ืองการประกอบกิจการที่จะมี

เพ่ิมมากขึน้นัน้ บริษัทจะต้องมีการลงทนุเพ่ิมขึน้ แล้วจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือไม่” 
 

คณุกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามว่า “บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงในการ
ลงทนุไว้แล้ว โดยต้องมีการได้งานที่แน่นอนก่อนจงึจะลงทนุ” 

 
5. คณุชว่ยราช วงศ์รัตนานนท์ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ “ปีที่แล้วบริษัทมีงานบางมด จงึท าให้มีก าไร

สงูขึน้ แล้วในปีนีมี้งานโครงการอะไรที่จะท าให้บริษัท ได้ก าไรเพิ่มขึน้ 30% ตามที่ CEO กลา่วไว้” 
 

คณุกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามว่า “เรามีงานโครงการที่ได้อย่างแน่นอน และ
อยูใ่นแผน แตข่อไมเ่ปิดเผยชื่อลกูค้า” 

 
6. คุณกัมพล สุกใส ผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ค าถามที่ 1 บริษัทลูกชื่อ ITDC มีแผนจะเข้าตลาด

หลกัทรัพย์เม่ือไร ค าถามที่ 2 IRCP จะมีการปันผลเป็นเงินสดอยา่งเดียวหรือไม”่ 
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คณุกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามว่า “ITDC จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ภายในปีนี ้
ตามแผน ส าหรับการปันผล เราจะปันเป็นเงินสดและหุ้น หรือเงินสดอย่างเดียวนัน้ ต้องอยู่ที่สถานการณ์ และความพึง
พอใจของผู้ ถือหุ้น ซึง่ในปีที่ผ่านมา มีผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่เสนอให้ปันทัง้หุ้นและเงินสด บริษัทจงึจดัให้ทัง้ 2 แบบ” 

 
 ภายหลงัตอบข้อซกัถามไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ต้องการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อให้ที่ประชมุทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมลู

เพ่ิมเติมอีก  
 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัท จะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุนี ้โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาสง่บตัร
ลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชมุ  
 
 
ปิดประชมุเวลา 12.05 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 
นำยธนำ เบญจำทกุิล     
อาย ุ58 ปี     
วุฒทิำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- เนติบณัฑติไทย สมยัที่ 36  
กำรอบรม 
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร โดยสถาบนัปอ้งกนัประเทศ (วปอ.48) 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 6 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูรบริหารกระบวนการยตุธิรรมเชิงรุก แบบบรูณาการ รุ่น 1 กระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารกบัการพิทกัษ์สทิธิมนษุยชน รุ่น 1 ส านกังานอยัการสงูสดุ 
- หลกัสตูรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหาร พรรคการเมือง  รุ่น 2 สถาบนัพระปกเกล้าฯ 
- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 2 วิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง ส านกัศาลปกครอง 
- หลกัสตูรการบริหารการยตุิธรรมระดบัสงู (ยธส.) รุ่นท่ี 3 กระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 17 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2525 – ปัจจบุนั ประกอบวิชาชีพทนายความ  มีความเช่ียวชาญ คดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง 
2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการบริษัท ส านกักฎหมาย ธนา เบญจาทกิลุ จ ากดั 
2552 – 2554        กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านกันายกรัฐมนตรี 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี-  
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการบริษัท ส านกักฎหมาย ธนา เบญจาทกิลุ จ ากดั 
 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  13/13 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 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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ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 3 
 

รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 
นำยพลเชษฐ์  ลขิิตธนสมบตัิ     
อาย ุ49 ปี     
วุฒทิำงกำรศึกษำ  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
กำรอบรม 
- หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.) รุ่นท่ี 49 กระทรวงมหาดไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 70/2006 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Programs: ACP รุ่นที่ 12/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบั 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริหารสนิทรัพย์ เอเอเอม็ซี จ ากดั 
2553 – 2553 รองผู้อ านวยการ องค์การคลงัสนิค้า 
2551 – 2552       กรรมการบริหารกิจการ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้  
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริหารสนิทรัพย์ เอเอเอม็ซี จ ากดั 
 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  12/13 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 1/1 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 การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ ยืมเงิน   :    -ไมม่ี-  
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รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 
พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์  
อาย ุ61 ปี     
วุฒทิำงกำรศึกษำ  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑติ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 25 
- หลกัสตูรชัน้นายร้อยเหลา่ทหารราบ รุ่นท่ี 55 
- หลกัสตูรชัน้นายพนัเหลา่ทหารราบ รุ่นท่ี 40   
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ า รุ่นท่ี 64 
กำรอบรม 
- หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัประเทศ รุ่นท่ี 49  
- หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลอืกตัง้ระดบัสงู รุ่นท่ี 1 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 192/2014 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั     รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

2555 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษาพเิศษ บก.ทท. และผู้อ านวยการศนูย์ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ความมัน่คง ศนูย์บญัชาการทางทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  
2554 – 2555  ผู้บญัชาการการศนูย์รักษาความปลอดภยั 
2553 – 2554  ผู้บญัชาการศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการก่อการร้ายสากล 
2553 – 2553  จเรทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
2551 – 2552   ผู้บญัชาการศนูย์รักษาความปลอดภยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไมม่ี- 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  12/13 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 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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รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทเข้ำใหม่ 

ดร. จิตรเกษม  งำมนิล   
อาย ุ49 ปี     
วุฒทิำงกำรศึกษำ  
- ปริญญาเอก Ph.D. (IC Design), DIC จาก Imperial College London, the University of London 
- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑติ (อเิลก็ทรอนกิส์) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต (อิเลก็ทรอนิกส์) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
กำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP07 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors: FSD โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร หลกัการจดัการด้านการเงินส าหรับผู้บริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร การเป็นนกัวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร การพฒันานกับริหารระดบัสงูมหาวิทยาลยั รุ่น 14 (นบม.) โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอร์เรชัน่ 
2557 – ปัจจบุนั อนกุรรมการและผู้ เช่ียวชาญ ด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบตังิานกสทช. (กตป.) 
2550 – ปัจจบุนั ผู้ ริเร่ิมและผู้ด าเนินรายการวิทยุ Techno for Life และรายการบ้านเขาเมืองเรา สถานีวิทย ุอสมท. FM 99MHz. 
2548 – ปัจจบุนั คณะกรรมการวชิาการ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ ABU Robocon ชิงชนะเลศิประเทศไทย บริษัท อสมท จ ากดั 
(มหาชน) และสถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น และอาจารย์ทีป่รึกษาทมีหุน่ยนต์ประเทศไทยในการแขง่ขนัชิงแชมป์ระดบั
นานาชาต ิ
2547 – ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิ หลกัสตูรปริญญาเอก ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2544 - ปัจจบุนั คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกส์นานาชาติแหง่ประเทศไทย  
(IEEE Thailand Section) 
2554 – 2556 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนยีริง จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2555  คณะกรรมการบริหารและก่อตัง้ สมาคมวิชาการไฟฟา้ อิเลก็ทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ (ECTI) 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี-  

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี-  

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 
ข้อพพิำททำงกฎหมำย  :   -ไมม่ี- 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท    :   -ไมม่ี- 
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. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง และให้นบั
รวมหุ้นท่ีถือของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าในบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 

 
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  
  บริษัท ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณเลอืกตัง้ / แตง่ตัง้ โดยข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้
 
วิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
  คณะกรรมการสรรหาฯ จะท าหน้าที่เป็นผู้สรรหาและคดัเลือกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ที่มีประสบการณ์  
  อย่างไรก็ตามการแต่งตัง้กรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ร่วมอยูด้่วย  
  นอกจากนีก้ารแต่งตัง้คณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีข้้อบงัคบัของ
บริษัท ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

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

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
          (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

  เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับ 
  การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ 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 ่เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้ 
  การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกับ
ต าแหนง่และไมเ่ป็นบคุคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่นใหญ่ของคณะกรรมการ 
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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน

นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้อ งจัดให้มี
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือ นดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วในหนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 
 

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่
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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทัง้หมด หรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ง) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
   (จ) การลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลกิบริษัท 
   (ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 
   (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) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

 
ข้อ 36 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4)  เลอืกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ   
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เง่ือนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม และกำรมอบฉันทะ  

 
1. เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม 

1.1 บริษัท จะรับลงทะเบียนเป็นผู้ เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุมา 
แสดงตน และแจ้งช่ือ ณ สถานท่ีที่ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ในระหวา่งเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุจนถึงเวลา
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 1.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาติตา่งประเทศ ที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ บตัรประจ าตวั
พนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสอืเดินทาง หรือบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล 
 1.3 ผู้มีอ านาจกระท าแทนของผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นนิติบคุคลไทย หรือนิติบคุคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จะต้องแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาเอกสารดงักลา่วที่รับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยนายทะเบียน (หนงัสือรับรองมีอายไุม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลที่มาประชุม
จะต้องแสดงหลกัฐานการมีอ 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.ถึง 10.00 น.        
                 หากลว่งเลยเวลาดงักลา่วแล้วจะหยดุรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ทัง้นีจ้ะอยูใ่นดลุพินิจของ 
                 ประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดงักลา่วได้ 
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รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
นำยธนำ เบญจำทกุิล     
อาย ุ58 ปี     
วุฒทิำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- เนติบณัฑติไทย สมยัที่ 36  
กำรอบรม 
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร โดยสถาบนัปอ้งกนัประเทศ (วปอ.48) 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 6 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังาน
ศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูรบริหารกระบวนการยตุธิรรมเชิงรุก แบบบรูณาการ รุ่น 1 กระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารกบัการพิทกัษ์สทิธิมนษุยชน รุ่น 1 ส านกังานอยัการสงูสดุ 
- หลกัสตูรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหาร พรรคการเมือง  รุ่น 2 สถาบนัพระปกเกล้าฯ 
- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 2 วิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง ส านกัศาลปกครอง 
- หลกัสตูรการบริหารการยตุิธรรมระดบัสงู (ยธส.) รุ่นท่ี 3 กระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 17 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2525 – ปัจจบุนั ประกอบวิชาชีพทนายความ  มีความเช่ียวชาญ คดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง 
2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการบริษัท ส านกักฎหมาย ธนา เบญจาทกิลุ จ ากดั 
2552 – 2554         กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านกันายกรัฐมนตรี 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี-  
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการบริษัท ส านกักฎหมาย ธนา เบญจาทกิลุ จ ากดั 
 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  13/13 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 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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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.............................รหสัไปรษณีย์................... 

 3. นายธนา เบญจาทกิลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อาย ุ58 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 292/12 ถ.วภิาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

(โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉันทะ 
และลงนามรับรองส าเนาด้วย) 

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

หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ถือโดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ถือไว้ได้ 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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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.............................รหัสไปรษณีย์................... 

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

 3. นายธนา เบญจาทกิลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อาย ุ58 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 292/12 ถ.วภิาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 18 เมษายน 2559 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 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัจนัทร์ ที่ 27 เมษำยน 2558 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

สิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

                      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1) นายธนา เบญจาทิกลุ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
2) นายพลเชษฐ์  ลขิิตธนสมบตัิ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
3) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
4) ดร.จิตรเกษม งามนิล (เป็นกรรมการเข้าใหม)่ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2558 แก่กรรมกำรบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เหน็ด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

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 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 18 เมษายน 2559 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............. เร่ืองพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………….. 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
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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 ุ58 ปี 
                    อยูบ้่านเลขท่ี 292/12 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน 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 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัจนัทร์ ที่ 27 เมษำยน 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
      
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
 (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 ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง         
    
วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
     
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
             การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                  เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
             การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1) นายธนา เบญจาธิกลุ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
 2) นายพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
3) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
4) ดร.จิตรเกษม งามนิล (เป็นกรรมการเข้าใหม)่ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2558 แก่กรรมกำรบริษัท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
      
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
 
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง   
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
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 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

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 



 39/40 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 18 เมษายน 2559 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 ้

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

  
 


