


         
 
          21 มีนาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
เรียน  ผูถือหุน 
  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

2.  รายงานประจําป 2560 ซึ่งประกอบไปดวยสําเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
 ยอยส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
3.  ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
 ตําแหนง รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
 กรรมการ 
4.  ขอบังคับบริษัท ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
5.  หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม หนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค และรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่จะเปนผูรับมอบ
 ฉันทะ 
6.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหจัดประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรม 
แลงคาสเตอร เลขท่ี 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 96 ได
กําหนดใหบริษัทตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุม โดยบริษัทไดจัดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุม
ดังกลาวทางเว็ปไซตของบริษัท (www.ircp.co.th) แลว  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 เม่ือวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560 เน่ืองจากไดมีการบันทึกรายงานโดยถูกตองครบถวนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนดังกลาวแลว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดสรุปรายงานประจําปของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่
ผานมาซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2560 ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2560 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 กําหนดวาบริษัทตอง
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําป 2560 ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิ แตตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท ขอ 41 กําหนดวาหามบริษัทจายเงินปนผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม หามมิใหจายเงินปนผล ซึ่งผลประกอบการของ
บริษัทป 2560 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได 

ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายปนผลของบริษัท 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2561 (ปที่เสนอ) ป 2560 (ปที่ผานมา) 
1. กําไรสุทธิ (บาท) -3,574,298 บาท -115,326,055  บาท 
2. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) - - 

2.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท:หุน) - - 
2.2 เงินปนผลประจําป (บาท:หุน) - - 

3. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) - - 
4. สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 0 รอยละ 0 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจายปนผล ตามรายละเอียดดังกลาว
ขางตน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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          21 มีนาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
เรียน  ผูถือหุน 
  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

2.  รายงานประจําป 2560 ซึ่งประกอบไปดวยสําเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
 ยอยส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
3.  ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
 ตําแหนง รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
 กรรมการ 
4.  ขอบังคับบริษัท ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
5.  หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม หนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเปนผูรับมอบ
 ฉันทะ 
6.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหจัดประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรม 
แลงคาสเตอร เลขท่ี 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 96 ได
กําหนดใหบริษัทตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุม โดยบริษัทไดจัดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุม
ดังกลาวทางเว็ปไซตของบริษัท (www.ircp.co.th) แลว  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 เม่ือวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560 เน่ืองจากไดมีการบันทึกรายงานโดยถูกตองครบถวนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนดังกลาวแลว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดสรุปรายงานประจําปของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่
ผานมาซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2560 ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2560 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 กําหนดวาบริษัทตอง
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําป 2560 ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิ แตตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท ขอ 41 กําหนดวาหามบริษัทจายเงินปนผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม หามมิใหจายเงินปนผล ซึ่งผลประกอบการของ
บริษัทป 2560 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได 

ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายปนผลของบริษัท 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2561 (ปที่เสนอ) ป 2560 (ปที่ผานมา) 
1. กําไรสุทธิ (บาท) -3,574,298 บาท -115,326,055  บาท 
2. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) - - 

2.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท:หุน) - - 
2.2 เงินปนผลประจําป (บาท:หุน) - - 

3. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) - - 
4. สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 0 รอยละ 0 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจายปนผล ตามรายละเอียดดังกลาว
ขางตน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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วารที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71  
และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปน
อัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่ง
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. นายอํานวย ทองสถิตย  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อยางไรก็ตามเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดให
ความสําคัญแกผูถือหุนในการมีสวนรวมเสนอชื่อบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคลองตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 เพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทตอไป โดยไดใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลดังกลาวตอบริษัท ต้ังแต
วันที่ 15 มกราคม 2561 ถืงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทเพิ่มเติม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ ไดแก  

1. นายอํานวย ทองสถิตย   กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล  กรรมการอิสระ 

     กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีภาวะผูนํา
และวิสัยทัศนที่กวางไกล เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อยางเปนอิสระ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่กรรมการไดเปนอยางดีตลอดมา เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจํากัด  

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งรวมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางรอบคอบแลว และเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 
2 ทานดังกลาวใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 2 ทาน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ตามส่ิงท่ีสงมา
ดวยลําดับที่ 3  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พจิารณาการจ่ายเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2560 แก่กรรมการบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มีมติใหงดจายบําเหน็จประจําป 2559 แกกรรมการบริษัท 
และผลประกอบการของบริษัทในป 2560 ที่ผานมายังไมเปนท่ีนาพอใจ แมวาคณะกรรมการบริษัทไดชวยกันบริหารจัดการ 
ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งเอื้อประโยชนตอบริษัทเปนอยางย่ิง  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณางดจายเงินบําเหน็จประจําป 2561 ใหแก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจายเงินบําเหน็จประจําปแกกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนแลว โดยพิจารณาอยางรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งบทบาท 
หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2560 ในหัวขอขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดหามบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแก
กรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจาย
คาตอบแทนดังกลาวใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตําแหนง 

คาตอบแทน
กรรมการ (ตอคน

ตอเดือน) 

คาเบี้ยประชุม (ตอคนตอครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ฯ 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ประธาน 10,000 10,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
กรรมการ 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

   
ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

แลว โดยพิจารณาอยางรอบคอบจากบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําป 2560 ในหัวขอขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
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วารที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71  
และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปน
อัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่ง
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. นายอํานวย ทองสถิตย  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อยางไรก็ตามเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดให
ความสําคัญแกผูถือหุนในการมีสวนรวมเสนอชื่อบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสอดคลองตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 เพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทตอไป โดยไดใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลดังกลาวตอบริษัท ต้ังแต
วันที่ 15 มกราคม 2561 ถืงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทเพิ่มเติม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ ไดแก  

1. นายอํานวย ทองสถิตย   กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล  กรรมการอิสระ 

     กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีภาวะผูนํา
และวิสัยทัศนที่กวางไกล เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อยางเปนอิสระ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่กรรมการไดเปนอยางดีตลอดมา เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจํากัด  

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งรวมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางรอบคอบแลว และเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 
2 ทานดังกลาวใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 2 ทาน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ตามส่ิงที่สงมา
ดวยลําดับที่ 3  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พจิารณาการจ่ายเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2560 แก่กรรมการบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มีมติใหงดจายบําเหน็จประจําป 2559 แกกรรมการบริษัท 
และผลประกอบการของบริษัทในป 2560 ที่ผานมายังไมเปนที่นาพอใจ แมวาคณะกรรมการบริษัทไดชวยกันบริหารจัดการ 
ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งเอื้อประโยชนตอบริษัทเปนอยางย่ิง  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณางดจายเงินบําเหน็จประจําป 2561 ใหแก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจายเงินบําเหน็จประจําปแกกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนแลว โดยพิจารณาอยางรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งบทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2560 ในหัวขอขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดหามบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแก
กรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจาย
คาตอบแทนดังกลาวใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตําแหนง 

คาตอบแทน
กรรมการ (ตอคน

ตอเดือน) 

คาเบี้ยประชุม (ตอคนตอครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ฯ 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ประธาน 10,000 10,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
กรรมการ 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

   
ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

แลว โดยพิจารณาอยางรอบคอบจากบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําป 2560 ในหัวขอขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
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วาระที่ 8  พจิาณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 121 และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน 
ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยเลือกผูสอบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นวาผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มี
มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระในการทํางาน และเห็นวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ 
2. นายพีระเดช พงษเสถียรศักด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 
3. นายพจน อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นางสาวสุลลิต อาดสวาง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ 
6. นางสาวธัญพร ต้ังธโนปจัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ 
7. นายสุวัฒน มณีกนกสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ 
8. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งลดลงจากป 2560 เปนจํานวน 250,000 บาท  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขอ 9 ไดยกเลิกความในมาตรา 100 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และใหใช
ขอความใหมแทน ซึ่งกระทบขอบังคับของบริษัท ขอ 30 ทําใหบริษัทตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30 ซึ่งตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 31 และขอบังคับของบริษัท ขอ 34 (2) กําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 
ขอ 30 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขกฎหมายดังกลาว เปนดังนี้ 

“ขอ 30.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวัน
ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซ่ึง
เขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วัน
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร  
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู
ถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่ขอบังคับกําหนดไว ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกัน
รับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท” 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตอบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กล่ันกรองสรุปความเห็น และบรรจุเปนวาระเพ่ือเติมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2561 
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพ่ิมเติมลวงหนาและไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควร
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการเขาใหมของบริษัท 

 อยางไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง ไดกําหนดวาผูถือหุนสามารถเสนอวาระอ่ืนๆ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมผูถือหุนได โดยการเสนอวาระดังกลาวจะตองเสนอโดยผูถือหุน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

อนึ่ง บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (Record Date) 
ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561   
 ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวขางตน หากทานไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดและประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 5 และขอความรวมมือในการสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทลวงหนาอยางนอย 3 วันทํา
การ กอนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา โดยจาหนาซองถึง 
   สํานักงานผูบริหาร 
   บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
   23/106-108 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10320 
   โทรศัพท : 0 2645 8900 โทรสาร :0 2203 1087 
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วาระที่ 8  พจิาณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 121 และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน 
ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยเลือกผูสอบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นวาผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มี
มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระในการทํางาน และเห็นวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ 
2. นายพีระเดช พงษเสถียรศักด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 
3. นายพจน อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นางสาวสุลลิต อาดสวาง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ 
6. นางสาวธัญพร ต้ังธโนปจัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ 
7. นายสุวัฒน มณีกนกสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ 
8. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งลดลงจากป 2560 เปนจํานวน 250,000 บาท  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขอ 9 ไดยกเลิกความในมาตรา 100 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และใหใช
ขอความใหมแทน ซึ่งกระทบขอบังคับของบริษัท ขอ 30 ทําใหบริษัทตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30 ซึ่งตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 31 และขอบังคับของบริษัท ขอ 34 (2) กําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 
ขอ 30 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขกฎหมายดังกลาว เปนดังนี้ 

“ขอ 30.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวัน
ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซ่ึง
เขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วัน
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร  
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู
ถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่ขอบังคับกําหนดไว ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกัน
รับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท” 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตอบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กล่ันกรองสรุปความเห็น และบรรจุเปนวาระเพ่ือเติมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2561 
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพ่ิมเติมลวงหนาและไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควร
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการเขาใหมของบริษัท 

 อยางไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง ไดกําหนดวาผูถือหุนสามารถเสนอวาระอ่ืนๆ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมผูถือหุนได โดยการเสนอวาระดังกลาวจะตองเสนอโดยผูถือหุน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

อนึ่ง บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (Record Date) 
ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561   
 ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวขางตน หากทานไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดและประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 5 และขอความรวมมือในการสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทลวงหนาอยางนอย 3 วันทํา
การ กอนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา โดยจาหนาซองถึง 
   สํานักงานผูบริหาร 
   บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
   23/106-108 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10320 
   โทรศัพท : 0 2645 8900 โทรสาร :0 2203 1087 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย ลาํดบัที� 1

 ทั้งนี้ ทานผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกลาวไดต้ังแตเวลา 13.00 น. เปน
ตนไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
               (นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ) 
       ประธานกรรมการ 
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สิง่ที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 3 
 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง/แตงต้ัง โดยขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

วิธีการแตงตั้งกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาที่เปนผูสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจาณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทที่มีประสบการณ 

 อยางไรก็ตามการแตงต้ังกรรมการจะผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอน เพื่อเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนเลือกต้ังกรรมการตอไป ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 

ทั้งน้ี การพนวาระตําแหนงของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งตองพนวาระทุกป
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําป แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหมได 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะ
อยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
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สิง่ที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 3 
 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 3 

รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1วาระ 
 

นายอาํนวย ทองสถิตย์       

อายุ 65 ป  สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศกึษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
หลักสูตรอบรม 
 -  หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุนที่ 201/2015    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุน 49 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 - Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA       

  - หลักสูตรAlternative Energy, University of Florida, USA               

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น  
2558 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากัด  
2558 - ปจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคกรมหาชน) 
2556 – ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
2556 – ปจจุบัน กรรมการ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
2556 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดลอม 
                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
2555 -2558          กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีจํากัด 
2558 – 2560 กรรมาธิการดานการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
2559 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน   
2560 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากัด  

 กิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี - 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   1/1 ครั้ง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   14/15 ครั้ง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   9/9 ครั้ง 
 ข้อพพิาททางกฎหมาย : - ไมมี - 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไมมี - 

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

ในการสรรหากรรมการน้ัน ประธานเจาหนาที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงและไมเปนบุคคลท่ีตองหามตามกฎหมาย และจะตองผานมติเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการ
ดวย 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 3 

รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1วาระ 
 

นายอาํนวย ทองสถิตย์       

อายุ 65 ป  สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศกึษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
หลักสูตรอบรม 
 -  หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุนที่ 201/2015    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุน 49 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 - Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA       

  - หลักสูตรAlternative Energy, University of Florida, USA               

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น  
2558 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากัด  
2558 - ปจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคกรมหาชน) 
2556 – ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 
2556 – ปจจุบัน กรรมการ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
2556 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดลอม 
                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
2555 -2558          กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีจํากัด 
2558 – 2560 กรรมาธิการดานการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
2559 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน   
2560 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากัด  

 กิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี - 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   1/1 ครั้ง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   14/15 ครั้ง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   9/9 ครั้ง 
 ข้อพพิาททางกฎหมาย : - ไมมี - 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไมมี - 

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

ในการสรรหากรรมการน้ัน ประธานเจาหนาที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงและไมเปนบุคคลท่ีตองหามตามกฎหมาย และจะตองผานมติเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการ
ดวย 
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 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมมี - 
 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : - ไมเปน- 
(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย):    - ไมเปน-  
(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / การขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน: - ไมมี - 

 

สิง่ที่ส่งมาด้วย 3 ลาํดับที่ 3 
  

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้  
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 
2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส 
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่
มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  
หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป        
6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอย
ละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย   
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ   
 
1. เปนกรรมการอิสระ 
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
4. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
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 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมมี - 
 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : - ไมเปน- 
(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย):    - ไมเปน-  
(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / การขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน: - ไมมี - 

 

สิง่ที่ส่งมาด้วย 3 ลาํดับที่ 3 
  

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้  
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส 
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่
มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป        
6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ี
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอย
ละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย   
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ   
 
1. เปนกรรมการอิสระ 
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
4. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   1/1   ครั้ง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   15/15 ครั้ง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   9/9 ครั้ง 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   2/2 ครั้ง 
 จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 1 ป 
 ข้อพพิาททางกฎหมาย : - ไมมี - 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไมมี - 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมมี - 
 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : - ไมเปน - 
(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย):    - ไมเปน - 
(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / การขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน:  - ไมมี - 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 3 

รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1วาระ 
 

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล       

อายุ 37 ป  สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศกึษา 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน,  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 (Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
หลักสูตรอบรม 
-  หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุนที่ 224/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลักสูตร "Role of the Chairman Program” (RCP) รุนที่ 41/2017 
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนที่ 2/2017 
-  หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” (วธอ.) รุนที่ 4 
-  หลักสูตร ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ สภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย  
ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 

2559 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 

2558 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  

2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด 

2553 – 2557  Associate บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด 

2552 – 2553 Contract and Negotiation Specialist  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด 

2548 – 2552 Associate บริษัท เดอะ ลิจิสท จํากัด 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน  

2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 

2559 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  
2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
2557 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด 

 กิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    - ไมมี - 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   1/1   ครั้ง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   15/15 ครั้ง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   9/9 ครั้ง 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   2/2 ครั้ง 
 จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 1 ป 
 ข้อพพิาททางกฎหมาย : - ไมมี - 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไมมี - 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมมี - 
 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : - ไมเปน - 
(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย):    - ไมเปน - 
(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / การขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน:  - ไมมี - 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 3 

รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1วาระ 
 

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล       

อายุ 37 ป  สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศกึษา 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน,  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 (Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
หลักสูตรอบรม 
-  หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุนที่ 224/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลักสูตร "Role of the Chairman Program” (RCP) รุนที่ 41/2017 
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนที่ 2/2017 
-  หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” (วธอ.) รุนที่ 4 
-  หลักสูตร ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ สภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย  
ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 

2559 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 

2558 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  

2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด 

2553 – 2557  Associate บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด 

2552 – 2553 Contract and Negotiation Specialist  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด 

2548 – 2552 Associate บริษัท เดอะ ลิจิสท จํากัด 

ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน  

2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 

2559 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  
2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
2557 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด 

 กิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    - ไมมี - 
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(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุนกูของบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
(ญ) การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  
ขอ 35. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทําไดเม่ือมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให
นับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 

ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอท่ีประชุมเก่ียวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจาณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ  

ขอ 41. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล 
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน  
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 43. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
 
 

สิง่ที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 4  
 

 
 

ขอบังคับบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 15.  เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการท่ีอยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวน  1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ 
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวน ผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปน
อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 33.  ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุน

หนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

3332



(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุนกูของบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
(ญ) การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  
ขอ 35. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทําไดเม่ือมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให
นับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 

ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเก่ียวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจาณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ  

ขอ 41. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล 
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน  
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 43. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
 
 

สิง่ที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 4  
 

 
 

ขอบังคับบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 15.  เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการท่ีอยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวน  1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ 
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวน ผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปน
อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 33.  ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุน

หนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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2.4.2 ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมหลักฐานวา
ผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมกับ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม
กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

2.4.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมนั้น ๆ  
2.6 กรณีมีการมอบฉันทะชวง หนังสือมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองมีขอความระบุใหอํานาจท่ีจะมอบฉันทะชวง

ไดดวย 
2.7  กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปด

ลงทะเบียน เพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 
2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเร่ิมต้ังแตเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 

หากลวงเลยเวลาดังกลาวแลวจะหยุดรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งนี้จะอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกลาวได  

  

 

สิง่ที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 5          

หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม 

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 
1.1 บริษัทจะรับลงทะเบียนเปนผูเขารวมการประชุมผูถือหุน เม่ือผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมมาแสดงตน และ

แจงชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางเวลาที่เปดลงทะเบียนผูเขารวมประชุมจนถึงเวลา
ประชุมผูถือหุน 

1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญญาติตางประเทศ ที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือเปนผูรับ
มอบฉันทะ จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนคนตางประเทศ) หรือบัตรประจําตัว
อยางอื่นที่แสดงรูปถายซ่ึงออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาล และหากมีการเปล่ียนชื่อ และ/หรือนามสกุล 
กรุณายื่นหลักฐานประกอบดวย 

1.3 ผูมีอํานาจกระทําแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง
จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสาร
ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตร
ประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.2 ดวย 

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ 
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูมอบฉันทะพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพัลบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม

กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
2.2.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
 2.3.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 

2.3.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมี
อายุไมเกิน 3 เดือน) 

2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมกับ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.3.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอ่ืน ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
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2.4.2 ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมหลักฐานวา
ผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมกับ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม
กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.4.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมนั้น ๆ  
2.6 กรณีมีการมอบฉันทะชวง หนังสือมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองมีขอความระบุใหอํานาจท่ีจะมอบฉันทะชวง

ไดดวย 
2.7  กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปด

ลงทะเบียน เพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 
2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเร่ิมต้ังแตเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 

หากลวงเลยเวลาดังกลาวแลวจะหยุดรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งนี้จะอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกลาวได  

  

 

สิง่ที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 5          

หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม 

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 
1.1 บริษัทจะรับลงทะเบียนเปนผูเขารวมการประชุมผูถือหุน เม่ือผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมมาแสดงตน และ

แจงชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางเวลาที่เปดลงทะเบียนผูเขารวมประชุมจนถึงเวลา
ประชุมผูถือหุน 

1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญญาติตางประเทศ ที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือเปนผูรับ
มอบฉันทะ จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนคนตางประเทศ) หรือบัตรประจําตัว
อยางอื่นที่แสดงรูปถายซ่ึงออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาล และหากมีการเปล่ียนชื่อ และ/หรือนามสกุล 
กรุณาย่ืนหลักฐานประกอบดวย 

1.3 ผูมีอํานาจกระทําแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง
จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสาร
ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตร
ประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.2 ดวย 

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ 
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูมอบฉันทะพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพัลบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม

กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
2.2.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
 2.3.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 

2.3.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมี
อายุไมเกิน 3 เดือน) 

2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2 ) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมกับ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.3.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอ่ืน ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) พรอมติดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
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 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมมี – 
 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : - ไมเปน - 
(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   : - ไมมี - 
(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / การขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน: - ไมมี - 

 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 5 

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

นายศิวะ แสงมณี     

อายุ 72  ป  สัญชาติ ไทย  

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปริญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรอบรม 
-นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 20 จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง  

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 37 จากวิทยาลัยการปองกันราชอาณาจักร  

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ ผูบริหารระดับสูง ปปร.รุนที่ 6 จากสถาบันพระพระปกเกลา 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุน 97 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)  รุน 18 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน    :  -ไมมี- 
 กิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี - 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   - ครั้ง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   5/6 ครั้ง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/6 ครั้ง 
 จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :  6 เดือน (เข้าดาํรงตาํแหน่งวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
 ข้อพพิาททางกฎหมาย : - ไมมี – 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไมมี – 
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 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมมี – 
 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : - ไมเปน - 
(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   : - ไมมี - 
(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / การขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน: - ไมมี - 

 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 5 

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

นายศิวะ แสงมณี     

อายุ 72  ป  สัญชาติ ไทย  

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปริญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรอบรม 
-นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 20 จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง  

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 37 จากวิทยาลัยการปองกันราชอาณาจักร  

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ ผูบริหารระดับสูง ปปร.รุนที่ 6 จากสถาบันพระพระปกเกลา 

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุน 97 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)  รุน 18 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน    :  -ไมมี- 
 กิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี - 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   - ครั้ง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   5/6 ครั้ง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/6 ครั้ง 
 จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :  6 เดือน (เข้าดาํรงตาํแหน่งวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
 ข้อพพิาททางกฎหมาย : - ไมมี – 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไมมี – 
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สิ่งท ี่สงมาดวย ลาํดับท ี่ 5 

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 

 เขยีนที.่....................................... 
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ...... 
 Date Month Year 
 
ขา้พเจา้ สญัชาต ิ
I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตาํบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict 
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 
ขอมอบฉนัทะให ้  
hereby appoint 
  
 1.  ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
 Province Postal Code  or 
 
 2.  ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
 Province Postal Code  or 
 
 3.  ชือ่นาย ศวิะ แสงมณ ีอายุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที ่319/2 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร  
  
  
 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 
10310  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Sharehoder's Meeting 
2018 on Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, 
Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in 
all respects. 
 

 

 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (                                                   ) 

 

 

ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

 (                                                   ) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split 

the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 
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สิ่งท ี่สงมาดวย ลาํดับท ี่ 5 

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 

 เขยีนที.่....................................... 
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ...... 
 Date Month Year 
 
ขา้พเจา้ สญัชาต ิ
I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตาํบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict 
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 
ขอมอบฉนัทะให ้  
hereby appoint 
  
 1.  ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
 Province Postal Code  or 
 
 2.  ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
 Province Postal Code  or 
 
 3.  ชือ่นาย ศวิะ แสงมณ ีอายุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที ่319/2 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร  
  
  
 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 
10310  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Sharehoder's Meeting 
2018 on Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, 
Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in 
all respects. 
 

 

 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (                                                   ) 

 

 

ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

 (                                                   ) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split 

the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form B.) 

 เขยีนที ่
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ. 
 Date Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ

I/We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตาํบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
 1. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 2. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 3. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  
Province Postal Code 
 

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 
10310  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf The Annual General Sharehoder's Meeting 2018  
on Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, 
Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
 
 
 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

Agenda Item 1 To certify the minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถงึผลการดาํเนินกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

Agenda Item 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company's performance in the past year 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 

Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for 

the accounting period ended December 31, 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4 พจิารณาการจดัสรรเงนิกาํไรและการจา่ยปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / appointment of all directors     

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี  6                    พจิารณาการจา่ยเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2560 แก่กรรมการบรษิทั 

Agenda Item 6 To consider the payment of incentive for the year 2017 to the Company’s directors  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form B.) 

 เขยีนที ่
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ. 
 Date Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ

I/We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตาํบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
 1. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 2. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 3. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  
Province Postal Code 
 

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 
10310  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf The Annual General Sharehoder's Meeting 2018  
on Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, 
Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
 
 
 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

Agenda Item 1 To certify the minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถงึผลการดาํเนินกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

Agenda Item 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company's performance in the past year 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 

Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for 

the accounting period ended December 31, 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4 พจิารณาการจดัสรรเงนิกาํไรและการจา่ยปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / appointment of all directors     

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี  6                    พจิารณาการจา่ยเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2560 แก่กรรมการบรษิทั 

Agenda Item 6 To consider the payment of incentive for the year 2017 to the Company’s directors  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  7                    พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2561 

Agenda Item 7 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พจิาณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2561 

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

วาระท่ี  9  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 30. 
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of Article 30. of the Company's Articles of Association 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

วาระท่ี  10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed 

invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 

or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention 
as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
 (                                                      ) 
 
 
ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
 (                                                      ) 
 

 
หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or 

individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy 

Form B. shall be used. 
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  7                    พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2561 

Agenda Item 7 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พจิาณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2561 

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

วาระท่ี  9  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 30. 
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of Article 30. of the Company's Articles of Association 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

วาระท่ี  10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed 

invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 

or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention 
as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
 (                                                      ) 
 
 
ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
 (                                                      ) 
 

 
หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or 

individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy 

Form B. shall be used. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ 

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At The Annual General Sharehoder's Meeting 2018Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd 

Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระที ่ เรือ่ง................................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ............................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

(สาํหรบัผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดแูลหุ้น) 

Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand) 

 เขยีนที ่
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ. 
 Date Month Year 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ

I/We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตาํบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั 
as being the custodian of 

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
 1. ชือ่ อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 2. ชือ่ อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 3. ชือ่นาย ศวิะ แสงมณ ีอายุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที ่319/2 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร  
 

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 
10310  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Sharehoder's Meeting 
2018 on Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, 
Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ 

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At The Annual General Sharehoder's Meeting 2018Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd 

Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระที ่ เรือ่ง................................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ............................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ 

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At The Annual General Sharehoder's Meeting 2018Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd 

Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระที ่ เรือ่ง................................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ............................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

(สาํหรบัผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดแูลหุ้น) 

Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand) 

 เขยีนที ่
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ. 
 Date Month Year 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ

I/We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตาํบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั 
as being the custodian of 

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงัน้ี 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
 1. ชือ่ อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 2. ชือ่ อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่

Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 3. ชือ่นาย ศวิะ แสงมณ ีอายุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที ่319/2 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร  
 

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 
10310  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Sharehoder's Meeting 
2018 on Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, 
Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ 

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At The Annual General Sharehoder's Meeting 2018Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd 

Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระที ่ เรือ่ง................................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ............................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ................................................................................................................. 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

Grant partial shares of  

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                           เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                             เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด  เสยีง 

Total voting rights votes 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

Agenda Item 1 To certify the minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถงึผลการดาํเนินกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

Agenda Item 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company's performance in the past year 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 

Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for 

the accounting period ended December 31, 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4 พจิารณาการจดัสรรเงนิกาํไรและการจา่ยปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / appointment of all directors     

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี  6                    พจิารณาการจา่ยเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2560 แก่กรรมการบรษิทั 

Agenda Item 6 To consider the payment of incentive for the year 2017 to the Company’s directors  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  7                    พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2561 

Agenda Item 7 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พจิาณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2561 

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2018 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  9  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 30. 
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of Article 30. of the Company's Articles of Association 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระท่ี  10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

Grant partial shares of  

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                           เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                             เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด  เสยีง 

Total voting rights votes 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

Agenda Item 1 To certify the minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถงึผลการดาํเนินกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

Agenda Item 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company's performance in the past year 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 

Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for 

the accounting period ended December 31, 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4 พจิารณาการจดัสรรเงนิกาํไรและการจา่ยปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / appointment of all directors     

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี  6                    พจิารณาการจา่ยเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2560 แก่กรรมการบรษิทั 

Agenda Item 6 To consider the payment of incentive for the year 2017 to the Company’s directors  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  7                    พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2561 

Agenda Item 7 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พจิาณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2561 

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2018 

 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  9  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 30. 
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of Article 30. of the Company's Articles of Association 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระท่ี  10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed 

invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 

or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention 

as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (                                                      ) 

 

ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

 (                                                      ) 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

 Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors registration and he/she has appointed a 

custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหน้งสอืมอบฉนัทะ คอื 

 Documents and evidences to be enclosed with proxy form are: 

 2.1 หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

 2.2 หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

  Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number 

of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นบุคคล 

 For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s). 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can 

use the Supplementary Proxy Form C. as attached. 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อินเตอร ์เนชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ 

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At The Annual General Sharehoder's Meeting 2018Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd 

Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระที ่ เรือ่ง  ........................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ........................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ...................................................................................................................................... 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  .................................................................................................................................... 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed 

invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 

or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention 

as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (                                                      ) 

 

ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

 (                                                      ) 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

 Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors registration and he/she has appointed a 

custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหน้งสอืมอบฉนัทะ คอื 

 Documents and evidences to be enclosed with proxy form are: 

 2.1 หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

 2.2 หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

  Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number 

of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นบุคคล 

 For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s). 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can 

use the Supplementary Proxy Form C. as attached. 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อินเตอร ์เนชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561ในวนัองัคารที ่10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรม แลงคาสเตอร ์ 

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At The Annual General Sharehoder's Meeting 2018Tuesday, April 10, 2018 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd 

Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระที ่ เรือ่ง  ........................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ........................................................................................................................................ 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  ...................................................................................................................................... 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง  .................................................................................................................................... 

Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 6 

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดบัที่ 6 

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป 
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