
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

 ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2
 โรงแรมแลงคาสเตอร์





12 เมษายน 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน  ผู้ถือหุ้น 
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ เลขที่ 
1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 96 ได้ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 
27 เมษายน 2561 ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 
27 เมษายน 2561 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชุมตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซ่ึงปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ แต่ตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ก าหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และใน
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซ่ึงผลประกอบการของบริษัทปี 2561 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายปันผลของบริษัท 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) -37,984,242 บาท -19,559,375 บาท 
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) - - 

2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) - - 
2.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น) - - 

3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) - - 
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วารที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็
ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายศิวะ แสงมณี  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการบริหาร 
   กรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล   

  
3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ  กรรมการบริหาร 
   กรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล  

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความส าคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการ
มีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือ
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หุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถืงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่  

1. นายศิวะ แสงมณี  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการบริหาร 
   กรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล    
3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ  กรรมการบริหาร 
   กรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่
กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด  

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึง
ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเอกสาร
แนบ 3 และ 8 ตามล าดับ ทั้งนี้ นายศิวะ แสงมณี ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน และมีคุณสมบัติที่จะด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่ก าหนดว่า 

“ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด” 

วาระที่ 6  พิจารณาการจา่ยเงินบ าเหน็จประจ าป ี2561 แก่กรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติให้งดจ่ายบ าเหน็จประจ าปี 2560 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซ่ึงเอื้อ
ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดย
พิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่าย
เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
กรรมการ (ต่อคนต่อ

เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ฯ 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
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 

สิทธิประโยชน์
อื่นๆ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

   
ทั้งนี้ การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณา

อย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และ
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม 

วาระที่ 8  พิจาณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 121 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัดเสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท างาน และเห็นว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
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1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ 
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 
3. นายพจน์ อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ 
6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ 
7. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ 
8. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  

ในกรณีทีผู่้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน
ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ 
และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ซ่ึงถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย   

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้น 
ค่าสอบบัญช ี 1,500,000 บาท 1,500,000 บาท             - 
ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองสรุป
ความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพื่อเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท 

 อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสอง ได้ก าหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวันพุธที่ 20 
มีนาคม 2562   

 ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4 และขอความร่วมมือในการส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน
เป็นการล่วงหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง 

 

 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ 
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 
3. นายพจน์ อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ 
6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ 
7. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ 
8. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ซ่ึงถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ สอบ
บัญชี ส าหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย   

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้น 
ค่าสอบบัญช ี 1,500,000 บาท 1,500,000 บาท             - 
ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองสรุปความเห็น 
และบรรจุเป็นวาระเพื่อเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท 

 อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสอง ได้ก าหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 
2562   

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4 และขอความร่วมมือในการส่งหนังสือมอบ
ฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
โดยจ่าหน้าซองถึง 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ 
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี) 

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 
3. นายพจน์ อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ 
6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ 
7. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ 
8. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ซ่ึงถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ สอบ
บัญชี ส าหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย   

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้น 
ค่าสอบบัญช ี 1,500,000 บาท 1,500,000 บาท             - 
ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่ม ี - 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองสรุปความเห็น 
และบรรจุเป็นวาระเพื่อเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท 

 อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสอง ได้ก าหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 
2562   

 ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4 และขอความร่วมมือในการส่งหนังสือมอบ
ฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
โดยจ่าหน้าซองถึง 
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   ส านักงานผู้บริหาร 
   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10320 
   โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร :0 2203 1087 

 

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

                (นายอ านวย ทองสถิตย์) 
       ประธานกรรมการ 
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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 
อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง…………………………………. 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี…์……………………………… 
Amphur/District Province Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม            หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสยีง ดงันี้ 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 
❑ 1. ชือ่                นายเอกวฒัน์ พริยิะวรสกุล อายุ          39 ปี อยู่บา้นเลขที ่            23 ซอยจนัทร ์59 แยก 3-1  

Name            Mr. Ekawat Piriyawarasakul age          39   years, residing at No. 
ถนน                 ต าบล/แขวง            วดัพระยาไกร อ าเภอ/เขต              บางคอแหลม  
Road                Tambol/Subdistrict   Wat Phraya Krai Amphur/District        Bang Kho Laem 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์        10120  หรือ 
Province       Bangkok Postal Code or 

❑ 2. ชือ่ อายุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

❑ 3. ชือ่ อายุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  
Province Postal Code 
 

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 ในวนัพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดั
ใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
 Any and only one person to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the 2019 Ordinary General Meeting of 
Shareholders on Thursday, April 25, 2019 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. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

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

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the 2018 Ordinary 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 ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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 ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

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, 2018 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4 พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of 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 ดงันี้ 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
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. 
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❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / vote for all the nominated candidates as a whole 
❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / vote an individual nominee 

   1.นายศวิะ แสงมณ ี      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   Mr. Siwa Sangmanee      Independent Director and the Audit Committee 
❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

2.นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี  กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล 

   Mr. Woravit Chailimpamontri  Executive Board and Risk Management and Corporate Governance Committee 

❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

3.นางสริพินัธ ์เขยีนสุภาพ  กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล 

   Mrs. Siripun Khiansuphap  Executive Board and Risk Management and Corporate Governance Committee 

❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี  6              พิจารณาการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 แก่กรรมการบริษทั 
Agenda Item 6 To consider the payment of incentive for the year 2018 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 ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  7               พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562 
Agenda Item 7 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2019 

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

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พิจาณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2019 

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

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  
 

วาระท่ี  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9 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 ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
 ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
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. 

 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้ือ
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 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 ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบ

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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคา

สเตอร ์เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 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 ดงันี้ 

(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 ดงันี้ 

(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 ดงันี้ 
(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 ดงันี้ 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 
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