
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2560 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 24 เมษำยน 2560 เวลำ 10:00 น. 

ณ ห้องรำชำวดี โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน 

เลขที่ 92 ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
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บมจ. 40854600002         

16 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

2.    รายงานประจ าปี 2559 ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท  
และบริษัทยอ่ยสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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
จนัทร์ ที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560  ได้ก าหนดให้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 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 2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ 
ที่ 18 เมษายน 2559 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ircp.co.th) แล้ว 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ ท่ี 18 เมษายน 2559 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 2559 (Annual Report 2016) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 2 

http://www.ircp.co.th/


 2/35 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  เพื่อรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 ของก าไรสทุธิ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท
ขาดทนุ  

ข้อมลูการเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 (ปีที่ผา่นมา) 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) -115,326,055 บาท 57,342,297 บาท 

2.  รวมเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) - 0.15 

      2.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) - 0.10 

      2.2  เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) - 0.05 

3.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) - 38,140,113 บาท 

4.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 0 ร้อยละ 66.51 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงดจา่ยปันผล ตาม

รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบตำมวำระด ำรงต ำแหน่ง 
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 2560 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ 
2. นายดล เหตระกลู   
3. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ
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อยา่งไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นบริษัท ได้
ให้ความส าคญัแก่ผู้ ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิที่เหมาะสม
สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวแก่ทางบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฎว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เพิ่มเติม  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ได้แก่ นายดล เหตระกลู และนายวฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิกลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีก
วาระหนึง่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมคีณุสมบตัิเหมาะสม  

ทัง้นี ้กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ได้ผา่นคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ร่วมกนั
พิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบแล้ว กลา่วคอืกรรมการ ทัง้ 2 ทา่น ที่เห็นสมควรเสนอช่ือ
เลอืกกลบัเข้ามา เป็นบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม 
มีประวตักิารท างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ และปฏิบตัิงานในต าแหนง่
หน้าที่กรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้ได้รับเสนอช่ือ ทัง้ 2 ท่าน นิยาม
กรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2559 แก่กรรมกำรบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้อนมุตัิการงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2558 แก่กรรมการบริษัท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องด้วยผลการด าเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2560 แก่คณะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้การงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว โดย
พิจารณาอยา่งรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมทัง้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2559 เป็นอตัราตอ่คน 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 2560 ในรูปของคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุ เป็นอตัราตอ่คน ดงันี ้ 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ส าหรับประธานกรรมการบริษัท)  ครัง้ละ 25,000 บาท 
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เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ส าหรับกรรมการบริษัท)   ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ) ครัง้ละ 25,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (ส าหรับกรรมการตรวจสอบ)  ครัง้ละ 20,000 บาท 
เบืย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร     ครัง้ละ 10,000 บาท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ครัง้ละ 10,000 บาท 

เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและธรรมาภิบาล  ครัง้ละ 10,000 บาท 
คา่ตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท    เดือนละ 10,000 บาท 

ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดย
พิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2559 ในหวัข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2560 

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 2559 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 2559 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ตัง้แตปี่ 2556 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี  

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 2560 ด้วยเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ดงันี ้
1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 

2560 
(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 
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2) อนุมตัิค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ซึ่งค่าสอบบญัชีนี ้
สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทัง้นี ้บริษัท ไม่ได้ใช้
บริการอื่นนอกจากบริการสอบบญัชี 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ทัง้ 6 แหง่ของบริษัท ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากดั บริษัท  ไออาร์ซีพี คลาวด์ 
เซอร์วิส จ ากดั บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั และบริษัทสงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป ซึง่มีคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 
รวม 6 แหง่ เป็นจ านวนเงิน 1,970,000 บาท 

 
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณากลัน่กรองสรุปความเห็น และบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตัง้แตว่นัท่ี 3 – 10 
มีนาคม 2560 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมลว่งหน้าและไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการเข้าใหม่ 
 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 
 

 
 

บมจ. 40854600002  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ ที่ 18 เมษายน 2559 เร่ิมประชมุเวลา 10.50 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 
92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 124 คน นับจ านวนหุ้นที่ถือ
รวมกนัได้ 89,627,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.26 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ  
 
 โดยมีนายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชมุ ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งก าหนดให้ ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิ บตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทัง้นีมี้ นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
การเงิน ท าหน้าที่เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 ก่อนเร่ิมการประชมุ นางสาวเนือ้นาบญุ บญุเรือง เจ้าหน้าที่ฝายเลขานกุารบริษัทท าหน้าที่พิธีกรได้แนะน าคณะกรรมการและผู้สอบ
บญัชีที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้
1. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และท าหน้าที่ประธานฯ ที่ประชมุ 
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 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
10. คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 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 
 
 จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ ซึ่งก าหนดตามข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบ
ฉันทะ ให้มาประชมุแทน โดยหนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระ โดยจะสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด

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

- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะไมไ่ด้
รับบตัรลงคะแนน เน่ืองจากบริษัทฯได้น าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ น บันทกึรวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 
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 วาระการประชมุที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ส าหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เน่ืองจาก
เป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ 
 วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 8, 9 
 วาระที่ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 6, 7 
 วาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ได้แก่ ไมมี่ 
 
 เพื่อให้การประชมุครัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  รวมทัง้เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบ
ได้ จงึขอแตง่ตัง้ 
 - คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หวัหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 - และตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น ร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน   
 ซึ่ง คณุสมจิต บุญเรืองขาว ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนน   
 โดยที่ประชมุมีมติเห็นชอบให้คณุสมจิต บญุเรืองขาว ร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนเสียงการประชมุ 
 
 ทัง้นี ้ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออก
เสียง เป็นจ านวนเทา่ใด ให้ผู้ เข้าประชมุทราบภายหลงัการตรวจนบัคะแนนแล้วเสร็จ 
   
 จากนัน้พิธีกรได้ขอเชิญประธานที่ประชมุได้ด าเนินการประชมุ 
 
 ประธานฯ กล่ าวต้ อนรับผู้ ถื อหุ้ นและกล่ าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี  2559 ของบริ ษั ท อินเตอร์เนชั่ นแนล  
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2558 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ซึ่งได้ประชมุเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2558 อย่างถกูต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชมุ ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อม
กบัหนังสือเชิญประชมุ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียด
และข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชมุถกูต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน          89,627,977   เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                     -     เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน                -       เสียง 

 
วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
  ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้
กลุม่บริษัทฯ  มีรายได้รวม 1,237 ล้านบาท  
 ลดลงจาก 1,665 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจ านวน 428 ล้านบาท   
   
 มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 181 ล้านบาท  
 เพิ่มขึน้จาก 173 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจ านวน 8 ล้านบาท  
                   
 ก าไรสทุธิ 57 ล้านบาท  
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 ในขณะที่ปี 2557 มีก าไรสทุธิ 134 ล้านบาท  
 เปลี่ยนแปลงลดลง 77 ล้านบาท 
  

ส าหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนัน้ ประธานฯ ได้เชิญให้ คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้ รายงานซึง่ปรากฏรายละเอียดรายละเอียด ดงันี ้  

“ ปี 2558 IRCP ได้ใช้กลยทุธ์ และเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ ในการพฒันาบริษัท เพื่อให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยขยาย
โอกาสทางธุรกิจด้วยการาร่วมกบัพนัธมิตรด้านตา่ง ๆ จดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้ มีดงันี ้

 
1.บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั (IRCP Cloud Services Company Limited) จดัตัง้ขึน้เม่ือมีนาคม 2558 โดย 

IRCP ไปร่วมลงทนุเปิดบริษัทใหมก่บัทมีงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจดัการ Big Data มากวา่ 30 ปี ซึง่เร่ิมด าเนินการโครงการใหญ่ ๆ 
กบัภาครัฐ และจะได้รับผลลพัธ์ ประมาณกลางปี 2559 โดยมีโครงการที่ก าลงัจะเข้ามติครม. ซึง่โครงการดงักลา่วบริษัทจะด าเนินงานร่วมกบั 
บมจ.กสท โทรคมนาคม  

2.บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั (HRCP Company Limited) จดัตัง้ขึน้เม่ือมีนาคม 2558 ใกล้เคียงกบับริษัท IRCP Cloud ซึง่ 
HRCP ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาจดัการเก่ียวกบัทางการดแูลสขุภาพ และทางการแพทย์ โดย IRCP ถือหุ้น 
51% ท าให้สามารถมีอ านาจในการบริหารจดัการได้ 

โดยทัง้ 2 บริษัทดงักลา่วเม่ือเร่ิมด าเนินการไปเบือ้งต้นเห็นวา่สามารถน ามารวมกนัเป็นบริษัทเดียวกนัได้ตามกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจ เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยที่ซ า้ซ้อน โดย IRCP ยงัคงถือหุ้น 51% เหมือนเดิม 

 
โดยผมในนาม ทีมบริหารต้องขออภยัทา่นผู้ ถือหุ้น ในการบริหารงานที่ไมไ่ด้ตามเป้าที่ตัง้ไว้ รวมถึงในเร่ืองที่ท าไม่ได้ และ

ไมไ่ด้ท าในสิ่งที่พดูไว้ ด้วยการโดนต าหนิวา่ท าไมไ่ด้ ดีกวา่น าเงินของผู้ ถือหุ้นไปเสี่ยง อยา่งเชน่ บางบริษัทที่จะลงทนุ หากพิจารณาแล้วไมน่่า
ลงทนุ IRCP จะไมด่ าเนินการ 

 
สว่นเร่ืองการลงทนุเร่ืองพลงังาน บริษัทมีความพร้อมในทกุ ๆ ด้าน รอให้รัฐบาลประกาศการขายไฟแบบ FIT หากมี

ประกาศเม่ือใด บริษัทจะรีบด าเนินการสร้างโรงงานไฟฟา้ได้ทนัที 
 
สดุท้ายนี ้หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามใด ๆ  สามารถสอบถามได้ตามวาระตา่ง ๆ  และกราบขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นครับ “ 

 
โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้
 

1.คณุสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองสอบถามวา่ “ ค าถามที่ 1 อยากทราบโครงการเคร่ือง
คดัแยกไปรษณีย์ที่มีสญัญา 10 ปี บริษัทสามารถได้งาน MA จากคา่ซอ่มบ ารุงรักษาได้หรือไม ่ค าถามที่ 2 ในสว่นเคร่ือง
คดัแยกไปรษณีย์ศนูย์ภาคตา่ง ๆ บริษัทคิดวา่สามารถประมลูงานได้หรือไม ่ค าถามที่ 3 เคร่ืองคดัแยกไปรษณีย์ บริษัท
เป็นผู้น าเข้าเจ้าหลกัและไมมี่บริษัทใดสามารถท าแข่งได้ใชห่รือไม ่และเคร่ืองคดัแยกมีความพิเศษอยา่งไรในการท างาน
บ้าง ” 

คณุกงัวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ ในประเด็นที่ 1 เร่ืองงาน MA จากค่า
ซ่อมบ ารุงรักษา ของโครงการเคร่ืองคัดแยกไปรษณีย์ที่มีสัญญา 10 ปี ว่า กลยุทธ์ในการท างานของ IRCP คือ หากมี
โครงการใดที่ไม่ประจ าจะเลือกใช้ Out Source ซึ่ง IRCP มีการคัดเลือกและควบคุม Partner ที่ดี ในเร่ืองการบริหาร
จดัการ ในส่วนของเคร่ืองคดัแยกบริษัทไมไ่ด้ผลิตโดยตรง แตมี่ Partner ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ สว่นงาน MA ต้อง
ดวูา่ทางไปรษณีย์จะมีงบประมาณด้านนีห้รือไม ่ส าหรับค าถามที่ 2 เร่ืองเคร่ืองคดัแยกไปรษณีย์ศนูย์ภาคต่าง ๆ บริษัทจะ
ได้งานหรือไม่นัน้ ในการแข่งขันการประมลูโครงการต่างๆ ทางรัฐบาลจะไม่มีการ Lock Spec ใด ๆ อย่างแน่นอน จึงไม่
สามารถตอบได้ว่าจะได้งานหรือไม่ แต่ความได้เปรียบของการแข่งขันของ IRCP มีสงู เพราะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ 
และอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงมีเครดิตที่ดีกบัธนาคาร ” 
 

2. คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า “ ตามข่าวเก่ียวกับ Mr.พนัล้าน ที่
เข้ามีซือ้หุ้น Big Lot บริษัท รบกวนชีแ้จ้งในรายละเอียดเร่ืองนี ้” 

 



 9/35 

คณุกงัวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ การที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานาน ท าให้มี
บุคคลที่รู้จกัมากมาย ซึ่งในอดีต CEO ท่านเดิมของ บริษัท วิชวนั อินโฟ จ ากัด ที่ให้บริการด้าน IT Outsourcing มีทีมงาน 
300 – 400 คน ได้ชกัชวนผมให้ร่วมลงทนุด้วย แต่ผมเกรงว่าจะมีคา่ใช้จ่ายที่สงูจึงไมไ่ด้ลงทนุในขณะนัน้ หลกัจากนัน้ CEO 
ทา่นเดิมได้แนะน า Mr.พนัล้าน คือ คณุจกัรพนัธ์ ประจวบเหมาะ ที่เป็น CEO อยู่ในขณะนัน้ให้ผมรู้จกั จึงได้เกิดความสนใจ
ในการร่วมลงทุน โดยใช้วิธีเป็น Partner กัน และหลังจากนัน้จึงเกิดความชอบในความเก่งและมุ่งมานะของคุณจักรพันธ์ 
ประจวบเหมาะ รวมถึงคณุจกัรพนัธ์ ประจวบเหมาะสนใจในหุ้นของ IRCP ผมจงึได้น าเร่ืองไปปรึกษากบัคณุดล เหตระกูล ผู้
ถือหุ้นใหญ่ ในการขายหุ้นครัง้นี ้มีการขายหุ้น Warrant ร่วมด้วย จากการขายผมยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบัที่ 2 เช่นเดิม และ
ยงัเป็นผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นอีกด้วย ” 

 
3. คณุเกียรติ สมุงคลธนกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามวา่ “ค าถามที่ 1 สอบถามเก่ียวกับ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ระบวุ่า บริษัทได้มีแหล่งเงินทนุจากบริษัท ฮนุได ให้การสนบัสนนุด้าน
การลงทนุจ านวน 2.3 ล้านบาท แต่ยงัไม่ได้ใช้เงินจ านวนนัน้ รบกวนชีแ้จ้งในรายละเอียดความคืบหน้าเร่ืองนี ้ค าถามที่ 2 
สอบถามเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558 ระบุว่า จะมีการน าบริษัท ไอทีดิสบิวชั่น จ ากัด 
(ITDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดความคืบหน้าเร่ืองนีเ้ป็นอย่างไร ค าถามที่ 3 เก่ียวกับการ
ด าเนินงาน ในรายงานประจ าปี 2559 ในหน้าที่ 59 ระบุว่า รายได้จากค่าบริการพัฒนาระบบ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 
506.18 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.33 จากปี 2557 ท าไมจึงเป็นเชน่นัน้ และ ค าถามที่ 4 ในรายงานประจ าปี 
2559 ในหน้าที่ 62 ระบวุ่า ในปี 2558 บริษัทมีการท าสญัญา จ านวน 103 สญัญา และท าไมจึงมีสญัญามากกวา่ปี 2557 
ทัง้ที่มีรายได้น้อยกวา่”  

 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ ในประเด็นที่ 1 เร่ือง แหลง่เงินทนุจากบริษัท 

ฮุนได ฮุนไดได้ให้เงินทุนให้น าไปด าเนินธุรกิจเก่ียวกับภาครัฐ แต่ปัญหาคือ ภาครัฐไม่มีโครงการใด ๆ ออกมา จนท าให้
ระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นปี ประเด็นที่ 2 เร่ือง น า ITDC บริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้จดทะเบียนเป็นมหาชนแล้ว 
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ถือหุ้นในโรงงานไฟฟ้า 25% ซึ่งปัจจุบนั ITDC มีความพร้อมใน 
ทกุ ๆ ด้าน แตอ่ยูใ่นระหวา่งรอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นค าขอกบัส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ” 

 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบข้อซกัถามว่า “ ในประเด็นที่ 3 เร่ืองรายได้

จากคา่บริการพฒันาระบบ ในปี 2558 ที่ลดลง เน่ืองจาก ในปี 2557 บริษัทชนะโครงการใหญ่ จากสถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าบางมด เป็นโครงการ Smart Classroom มลูค่าโครงการรวม 633 ล้านบาท แต่ในปี 2558 บริษัทไม่มีการชนะ
โครงการใหญ่ ๆ จึงกลบัสู่สภาวะปกติที่ด าเนินธุรกิจที่เป็นโครงการขนาดกลาง และค าถามที่ 4 ในเร่ืองสัญญาของ Sup 
Contact มีจ านวนมากกว่าปี 2558 เพราะโครงการ ๆ ยงัคงมีรายได้ที่เป็นปัจจบุันอยู่ต่อเน่ืองจากปี 2557 ถึง ปี 2558 ซึ่ง
เป็นสัญญาที่ยังไม่จบต้องมีงาน MA ต่อ ซึ่งในการท าสัญญากับ Sup Contact ทัง้หมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 
ตา่ง ๆ ที่บริษัทยงัคงมีภาระผกูพนัอยูก่บัทางลกูค้า ” 

 
คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามเพ่ิมเติม ในค าถามที่ 4 ต่อวา่ “ มลูค่า

รวมตามสญัญาทัง้หมด 103 สัญญา จ านวนเงิน 840.2 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมาจากมลูค่ารายได้ประมาณเท่าใด 
และคุ้มคา่ตอ่รายจา่ยกบัสญัญาที่เสียไปหรือไม ่” 

 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบค าถามว่า “ หากประมาณรายได้จาก

สญัญาคงไม่สามารถประมาณได้ แต่รับรองว่าเกินมลูค่าตามสัญญาทัง้หมด 103 สัญญา จ านวนเงิน 840.2 ล้านบาท
อย่างแน่นอน คณุกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสกัถามเสริมว่า ในการบริหารจดัการโครงการ
ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทกุโครงการวา่มีก าไรมากน้อยเทา่ใด รวมถึงโครงการที่ IRCP ดแูลมีหลายรูปแบบ บริษัทไม่
สามารถจ้างทีมงานที่เข้าไปท างานโดยตรงได้ทกุด้าน เพราะมีต้นทนุค่าใช้จา่ยสงู แต่ด้วยเทคนิคของทีมงาน IRCP ต้อง
หา Partner ที่มีคณุภาพและราคาถกูมาดแูลในโครงการนัน้ ๆ  ซึง่นีค้ือสาเหตกุารมีสญัญาของ Sup Contact จ านวนมาก” 

 
ภายหลงัการตอบข้อซกัถาม ประธานได้แจ้งเพ่ือให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการ 
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มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจ าปี 2558 ของ
คณะกรรมการ  

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท างบดุลและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด  โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2558 แล้ว  

งบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนัน้ แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ดังนี  ้

 
 งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 1,088 984 
หนีส้ินรวม 598 547 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 490 437 
รายได้รวม 1,237 819 
ก าไรสุทธิ 57 52 

 
รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามงบดลุและงบก าไรขาดทนุดงักล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบ

ก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
โดยประธานได้ให้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้
 

1. คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามวา่ “ค าถามที่ 1 ในรายงานประจ าปี 
2558 หน้า 58 ระบใุนอตัราส่วนสภาพคล่อง เร่ืองระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย(วนั) มีระยะเวลาด าเนินการ 255 วนั ซึง่มากกว่า
ปี 2557 ที่มีจ านวน 168 วนั เพราะเหตใุดจงึมีการด าเนินงานที่นานกวา่ ค าถามที่ 2 ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 67 ใน
งบก าไรขาดทุน หัวข้อค่าใช้จ่ายในการขายมียอดลงลดเกือบ 2.7 ล้านบาท ในขณะที่รายได้การขายลดลง โดยเฉพาะ
บริษัทแม่จะลดลงเป็นจ านวนมาก แต่บริษัทย่อยมีจ านวนที่ลดลงน้อยมาก เพราะเหตใุด ค าถามที่ 3 ในสินค้าคงเหลืองบ
การเงินรวม มีจ านวน 64 ล้านบาท และ งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ มีจ านวน 68 ล้านบาท จงึเกิดข้อสงสยัว่า มียอดหกั
ลบสินค้าคงเหลือของบริษัทแม่และบริษัทย่อยหรือไม่ ค าถามที่ 4 เร่ืองคดีฟอ้งร้อง ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 104 – 
105 ทัง้ 2 คดีมีมลูคา่การฟอ้งร้องที่จ านวนเทา่ใด และมีการประนีประนอมอยา่ไรบ้าง ”  

 
คณุนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  “ ตอบค าถามในข้อที่ 1 ว่า ธุรกิจของ IRCP 

ส่วนใหญ่มีลกูค้าเป็นหน่วยงานราชการ โดยเฉลี่ยระยะเวลาในการขายจะอยู่ที่ 120 – 180 วนั แต่มีบางหน่วยงานที่ใช้
ระยะเวลาในการตรวจรับนาน เน่ืองจากลูกค้ามีขัน้ตอนที่ซับซ้อน ซึ่งในปี 2558 มีโครงการที่ใช้เวลาในการตรวจรับที่
ยาวนานพอสมควร หากอ้างไปถึงในอดีต ในปี 2554 เคยมีโครงการที่ใช้เวลาตรวจรับนานถึง 1 ปี  แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัท
ได้มีการจดัสรรต้นทุน แต่ละโครงการให้ครอบคลมุระยะเวลาในท างานอยู่แล้ว  ค าถามที่ 2 ในประเด็นเร่ืองค่าใช้จ่ายใน
การขายและรายได้มีจ านวนที่ลดลงมาก โดยส่วนใหญ่ยอดขายลดลงที่บริษัทแม่ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจ านวนที่
ลดลงมาก แต่ในส่วนของบริษัทยอ่ยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีอตัราการเติบโต 20 % ต่อปี ค าถามที่ 3 ในประเด็น
เร่ือง สินค้าคงเหลือว่า บริษัทมีการขายที่เป็นในลกัษณะโครงการ ในการซือ้สินค้าจึงซื อ้เพื่อด าเนินการในโครงการนัน้ ๆ 
จึงไม่มีการสต๊อกสินค้า และค าถามที่ 4 ในประเด็นเร่ือง คดีฟ้องร้อง ในกรณีที่ 1 โจทก์ คือ สายการบิน Lufthansa ได้
ฟอ้งร้องบริษัทเป็นจ านวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึง่ไมมี่มลูเหตตุามจริง จงึได้มีการฟอ้งร้องกนัเป็นเวลานาน สดุท้าย
จบด้วยการประนีประนอม และจา่ยในจ านวนที่บริษัทได้ตัง้ส ารองงบไว้ประมาณ 20 ล้านบาท กรณีที่ 2 เป็นคดีที่ฟอ้งร้อง
กนั 3 ศาล โดยบริษัทถกูฟอ้งร้องจากฝ่าย Sub Contact รายหนึ่ง ในศาลชัน้ต้นบริษัทชนะ แตใ่นศาลชัน้อทุธรณ์ ชัน้ฎีกา
บริษัทแพ้คดี และบริษัทจ่ายค่าฟ้องร้องในจ านวนที่ได้ตัง้ส ารองงบไว้ซึ่งนัน้ไม่มีผลต่องบการเงิน เพราะได้มีการตัง้
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ค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ว้อยู่แล้วเช่นกัน แต่สาเหตทุี่ไม่จ่ายในตอนแรก เพราะทาง Sub Contact ฟ้องร้องในจ านวนเงินที่สูง
เกินไป ” 

 
ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 124 ทา่น คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกนัได้ 89,654,714 หุ้น  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติงบดลุและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน              89,650,714  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                        4,000   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน                 -      เสียง 

 
วำระที่ 4  พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไรและกำรจ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2558 เม่ือวนัที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างการ โดย
จา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 25,426,729.10 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัที่ 
11 ธันวาคม 2558 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีกครัง้ ซึ่งมาจากผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง 
ธันวาคม ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12,713,383.90 บาท ซึ่งเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
อตัราที่กฎหมายก าหนด และเห็นควรให้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 4,394,569 บาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจา่ยปันผล ส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ที่ผ่านมา 

ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุ พิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558 

โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน           89,654,741  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
วำระที่ 5  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดย
ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายธนา เบญจาทิกลุ 
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ   
3. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อ ดร.จิตรเกษม งามนิล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเข้าใหม ่โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/59 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 เพ่ือพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นตอ่ไป 
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนา เบญจาทิกุล  นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ และพลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ ดร. จิตรเกษม งามนิล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เน่ืองจากทัง้ 4 ท่าน 
เป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนีย้งัเป็นผู้ที่มีความยดึมัน่ต่อองค์กร ซ่ือสตัย์สจุริต และอทุิศตวัในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา และไม่เคย
ถกูลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจ าคกุในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบ
กิจการหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  
  นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั
แก่ผู้ ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอวาระและชื่อบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติม 
  ทัง้นีมี้รายละเอียดและประวตัิของผู้ถกูเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏ
ตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หน้าที่ 20 - 23 
  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่1 ทา่น โดยการลงคะแนนเป็นรายบคุคล  
 
 ประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
1. นายธนา เบญจาทิกลุ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา เบญจาทิกลุ ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            89,654,714  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ   
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            89,650,714  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                        4,000   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
3. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่คือ พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            89,654,714  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                      -   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 
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4. ดร.จิตรเกษม งามนิล 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ คือ ดร .จิตรเกษม งามนิล ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            89,650,714  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                        4,000   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 

 
 ภายหลงัการลงมติ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าสูท่ี่ประชมุ  
 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติเร่ืองกำรงดจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2558 แก่กรรมกำรบริษัทฯ  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้

บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯมิได้ก าหนด
ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันัน้บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด  

ส าหรับเร่ืองการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

การพิจารณาอนมุตัิเร่ืองการงดจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2558 นี ้เน่ืองด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ท าให้ผลประกอบการของบริษัทมีรายได้ที่ลดลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงดจา่ยเงินบ าเหน็จประจ าปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้ นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้ น ถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้เสียพิเศษในการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ จงึขอไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

ดงันัน้ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินบ าเหน็จส าหรับปี 2559 แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  
โดยประธานได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2559 แก่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน                  57,472,890        เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                  -           เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน           32,177,824 เสียง 
 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 
ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้

บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯมิได้ก าหนด
ไว้ การจา่ยค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันัน้บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ส าหรับเร่ืองการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนัน้ บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

การพิจารณาอนมุตัิเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการใ ห้เป็นไปตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัจนัทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 ได้ก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้  

 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ละ 20,000 บาท / คน ส าหรับกรรมการ 

ครัง้ละ  25,000 บาท ส าหรับประธานบริษัท 
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เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  20,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร  ครัง้ละ  10,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ครัง้ละ 10,000 บาท / คน 

 
การพิจารณาอนมุัติเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ประจ าปี  2559 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

แล้วเห็นวา่สมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ดงันี ้ 
 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ละ 20,000 บาท / คน ส าหรับกรรมการ 

ครัง้ละ  25,000 บาท ส าหรับประธานบริษัท 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  20,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร  ครัง้ละ  10,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ครัง้ละ 10,000 บาท / คน 

โดยให้มีผลนบัตัง้แตง่วนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้น ถือวา่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียในการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ จงึขอไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น 
โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 ตามอตัรา 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ละ 20,000 บาท / คน (ส าหรับกรรมการบริษัท) 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ละ 25,000 บาท (ส าหรับประธานบริษัท) 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  20,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ละ  10,000 บาท / คน 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ละ 10,000 บาท / คน 
โดยให้มีผลนบัตัง้แตง่วนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน                  57,472,890        เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                  -           เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน           32,177,824 เสียง 

 
วำระที่ 8  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2559 

  ประธาน มอบหมายให้คณุธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
36 (5) ก าหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้คือ พิจารณาแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน และตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบงัคับของบริษัท
ก าหนดว่า ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทัง้นีผู้้ สอบบญัชีประจ าปี 2558 ได้อนมุตัิ
แตง่ตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 
3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน
เลขที่ 3972 ของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอใช้
ผู้สอบบญัชีรายเดิม ของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ดงันี ้

(5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521 
(6) นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3182 
(7) นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3516 
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(8) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3972 
บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้ จากค่า

สอบบญัชีในปี 2558 (ปี 2558 อยู่ในภายในวงเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท) ซึง่คา่สอบบญัชีนีส้อดคล้องกบัปริมาณงานและเป็นอตัราที่ใกล้เคียง
กบับริษัทอ่ืนที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีบ้ริษัทไมไ่ด้ใช้บริการอ่ืนนอกจากบริการสอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด นอกจากนีย้งัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ทัง้ 5 แหง่ของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที 
กรีน จ ากดั (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั), บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด 
บริษัท  ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากัด และ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 รวม 5 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 
1,580,000 บาท โดยประธาน ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

 

1. คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามวา่ “ค าถามที่ 1 จากคา่สอบบญัชีที่
เพ่ิมขึน้ซึง่น ามาเปรียบเทียบจากยอดขายในปี 2558 มีความคิดเห็นวา่ไมค่วรปรับคา่สอบบญัชขีึน้ จงึอยากทราบสาเหตุ
ของการปรับคา่สอบบญัชี รวมถึงคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของ ปี 2559 มีจ านวนเงินที่เพ่ิมขึน้เป็น 1,580,000 บาท ซึง่
มีบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้เพียง 2 บริษัท เหตใุดจงึมีคา่สอบบญัชีที่เพ่ิมขึน้จ านวนมาก ” 

 
คณุสวุรรณ ด าเนินทอง กรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถาม “ ในประเด็นที่ 1 วา่ ในแงข่องการตรวจสอบ

บญัชีต้องมองในของความซ า้ซ้อนของการตรวจ รวมถึงบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและมาตรฐาน
ในการตรวจสอบบญัชีสงู ” 

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชี จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ตอบข้อซกัถามเสริมวา่ “ ทัง้กลุม่
บริษัท มีคา่สอบบญัชีที่เพ่ิมขึน้ 300,000 บาท ซึง่การก าหนดคา่ตอบแทนไมไ่ด้ก าหนดจากรายได้ของบริษัท แตข่ึน้อยูก่บั 
Transaction อีกทัง้คา่สอบบญัชีในปี 2558 ของบริษัทยอ่ย บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั และ บริษัท เอช อาร์ 
ซี พี จ ากดั เป็นคา่สอบบญัชีที่ไมค่รบทัง้ปี เน่ืองจากบริษัทจดัตัง้ขึน้ในชว่งต้นปี 2558 ดงันัน้คา่สอบบญัชีในปี 2559 ของ
บริษัทยอ่ยทัง้ 2 แหง่ จงึมีการปรับขึน้ ” 

 
2. คณุประดษิฐ์ สทุธิเบญจกลุ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ “ ทกุครัง้ที่ผมเข้าประชมุในวาระ

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนจะมีการขอขึน้คา่ตรวจสอบบญัชีทกุครัง้ ทางผมมีความเห็นด้วย หาก
มีรายได้ของบริษัทที่เพ่ิมมากขึน้ แตห่ากบริษัทมีรายได้ลดลง ในความคิดของผมคิดวา่ความยุง่ยากในการตรวจจะลด
น้อยลงด้วย ผมจงึขอความยืนยนัจากผู้สอบบญัชีวา่จะไมมี่การเพิ่มอตัราคา่สอบบญัชี หากบริษัทมีรายได้ทีล่ดลง ” 

 
นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ “ ในเร่ืองของอตัราคา่สอบบญัชีที่เพ่ิมขึน้วา่ 

ในหลกัการไมส่ามารถเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีจากรายได้ได้ เพราะการสอบบญัชีเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ น
ทราบถึงความถกูต้องในการบริหาร ซึง่ในอตัราคา่สอบบญัชีเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืน ๆ ที่อยูใ่นหมวดธุรกิจ
เดียวกนั มีราคาที่ใกล้เคียงกนั ” 

 
ภายหลงัการตอบข้อซกัถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจ านวน            89,535,522  เสียง  
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                    119,192   เสียง 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไมใ่ช้สิทธิ ลงคะแนนจ านวน        -      เสียง 
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วำระที่ 9  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธานฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้
 

1. คณุพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มีข้อซกัถามวา่ “ สอบถามถึง
ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน ในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทจะไมเ่ข้า
ไปข้องเก่ียวกบัการทจุริตในรูปแบบตา่ง ๆ หรือหากบริษัทมีนโยบายอยูแ่ล้ว มีหลกัฐานอะไรบ้าง โปรดชีแ้จ้ง ” 

 
นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ “ ในเร่ืองการเข้าร่วมโครงการการตอ่ต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่ในปีที่ผา่นมาบริษัทยงัไมมี่การด าเนินงานใด ๆ ในเร่ืองนี ้แตจ่ะเร่ิมด าเนินการท าแผนเพ่ือเข้าร่วมในปีนี ้
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า “ บริษัทสามารถควบคมุ

พนกังานบริษัทได้ โดยการออกนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท และให้พนกังานทกุคนลงช่ือรับทราบ ซึง่
นโยบายดงักลา่วมีการใช้จริง เน่ืองจากมีการทจุริตของพนกังานซึง่บริษัทได้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทและลงโทษ
ตามกฎหมายแล้ว ” 

 
2. คณุทศพร อาตมผดงุ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ “สว่นใหญ่บริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็น

หน่วยงานราชการ มีแผนในการด าเนินงานอนาคตอยา่งไรบ้าง รวมถึงมีแผนที่จะขยายรับงานทางด้านเอกชนเพิ่มขึน้หรือไม่” 
 
คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ “ สดัสว่นกลุม่ลกูค้าที่เป็นหน่วยงาน

ราชการจะมีการขยายปริมาณและคณุภาพเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงจะมีการขยายสดัสว่นส าหรับงาน Non Project ให้มากขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทมีบริษัทยอ่ยที่สามารถขายให้ภาคเอกชนเพิ่มขึน้ ” 

 
 ภายหลงัตอบข้อซกัถามไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ต้องการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อให้ที่ประชมุทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมลู

เพ่ิมเติมอีก  
 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชมุนี ้โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่ง
บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ  
 
 
ปิดประชมุเวลา 12.38 นาฬิกา 
        นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ
 

                 ประธานที่ประชมุ 
                    
 
 
 

                           นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาต ิ
                 ประธานที่ประชมุ 
 
 
 
 
          
         นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ           

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

 

รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 
นำยดล เหตระกูล     
 อาย ุ36 ปี 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ / กำรอบรม 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ รุ่นท่ี 2 (วธอ.2) 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2560 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารบริษัท อร่อยทัว่หล้าฟา้ดิน จ ากดั 
2555 – 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารบริษัท อร่อยทัว่หล้าฟา้ดิน จ ากดั 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมม่ี- 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559    1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    15/16 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร     7/8 ครัง้ 
4.เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/2 ครัง้ 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท : 3 ปี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำย  : -ไมม่ี- 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท    : 6.787 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    : -ไมม่ี- 
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-  



 18/35 

 
-  

 
 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 3 
 

รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทที่เสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอีก 1 วำระ 
นำยวุฒิพงษ์ โมฬีชำติ 
 อาย ุ68 ปี 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรอบรม 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม      
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรตอ่ต้านทจุริตส าหรับผู้บริหาร Anti-Corruption for Executive Program: ACEP รุ่นที่ 15/2015 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program Update: DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี 
2555 – 2558 กรรมการบริษัท แอลโซลา่ร์ 1 จ ากดั 
2552 – 2558 กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
2551 – 2557 กรรมการฝ่ายออกบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย   
2553 – 2556 กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สขุมุวทิ จ ากดั   
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2555 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไมมี่- 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559   1/1 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    15/16 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  3/3 ครัง้ 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท  :    3 ปี 
ข้อพิพำททำงกฎหมำย  :   -ไมมี่- 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท     :   -ไมมี่- 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    :   -ไมมี่- 
กำรมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

(1)   เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   :  -ไมเ่ป็น- 
(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)     :  -ไมเ่ป็น- 
(3)   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้ / ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน   :  -ไมมี่-  
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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 ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 34 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
ลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
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   (ก) 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 าตวัอยา่งอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ออกให้โดยหนว่ยงานของรัฐบาล 
 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 รับมอบฉันทะสง่เอกสาร 

        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 านาจลงนามมอบฉันทะ 
             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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รำยละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระผู้ รับมอบฉันทะ 
นำยวัชรำ ตันตริยำนนท์   
อาย ุ58 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ 
ปริญญาโท  Master of Science in Management Administration Northrop University, California USA 
กำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุ่น 94/2550 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- หลกัสตูร Audit Committee Program: ACP รุ่น 41/2255 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ประสบกำรณ์ท ำงำน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการบริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  
2554 – ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั       ที่ปรึกษาส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
2559 – 2559           ประธานกรรมการบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559           กรรมการบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 
2553 – 2556           กรรมการบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2558           กรรมการ ธนาคารออมสิน  
ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ โพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559   -   ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  2/2 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    -   ครัง้ 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท  :    5 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559) 
ข้อพิพำททำงกฎหมำย  :   -ไมมี่- 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท     :   -ไมมี่- 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    :   -ไมมี่- 
กำรมคีวำมสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

(1)   เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  :  -ไมเ่ป็น- 
(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)               :  -ไมเ่ป็น- 
(3)   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้ / ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน :    -ไมมี่-   
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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. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อาย ุ58 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 299/26 ถ.วภิาวดีรังสติ 60 (บางบวั) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 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.............................รหสัไปรษณีย์................... 

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

 3. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อาย ุ58 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 299/26 ถ.วภิาวดีรังสติ 60 (บางบวั) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 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 2559 เมื่อวนัจนัทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เหน็ด้วย             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 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

                      การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

                      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1) นายดล เหตระกลู 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
2) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ 
เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2559 แก่กรรมกำรบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(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 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 
 

วาระท่ี............. เร่ืองพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อาย ุ58 ปี 
          อยูบ้่านเลขท่ี 299/26 ถ.วภิาวดีรังสติ 60 (บางบวั) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 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 2559 เมื่อวนัจนัทร์ ที่ 18 เมษำยน 2559 
 (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 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง         
    
วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
     
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
             การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                  เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
             การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1) นายดล เหตระกลู 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       
 2) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ 
เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง       

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองกำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จประจ ำปี 2559 แก่กรรมกำรบริษัท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง     
      
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
 
วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง   
 
วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย...................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง...................เสยีง          
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุราชาวดี โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

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

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

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ืองพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

  
 


