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          26 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน  ผู้ถือหุ้น 
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ เลขที่ 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขต
ห้วยขวาง 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 าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 
เมษายน 2561 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงาน
การประชุมตามเอกสารแนบ 1  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซ่ึงปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2 

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 างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2  

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 และในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซ่ึงผลประกอบการของบริษัทปี 2561 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นได ้

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 าปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซ่ึงในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ 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 าคัญแก่ผู้ถือหุ้น ในการมี
ส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถืงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต 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 าแหน่งหน้าที่กรรมการได้
เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด  

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึง
ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 และ 8 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ นายศิวะ แสงมณี ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน และมีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่ก าหนดว่า 

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

ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด” 

วาระที่ 6  พิจารณาการจา่ยเงินบ าเหน็จประจ าป ี2561 แก่กรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติให้งดจ่ายบ าเหน็จประจ าปี 2560 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการของ
บริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซ่ึงเอื้อประโยชน์ต่อ
บริษัทเป็นอย่างยิ่ง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การ
งดจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 

5



6 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
กรรมการ (ต่อคนต่อ

เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 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 โดยพิจารณาอย่าง

รอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้
กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

วาระที่ 8  พิจาณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 121 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัดเสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท างาน และเห็นว่าค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
กรรมการ (ต่อคนต่อ

เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 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 ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 

   
ทั้งนี้ การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่าง

รอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้
กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

วาระที่ 8  พิจาณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 121 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัดเสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท างาน และเห็นว่าค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี 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  

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 - 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 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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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
อายุ  50  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและธรรมาภิบาล 

 

การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ  Schiller International University, London, 
England 

- ป ริ ญ ญ า ต รี  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จบัณฑิ ต  ส า ข า ก า รตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- Certificate of Thailand Government Savings Bank, 
Management Leadership Program, Marshall School 
of Business, University of Southern California 

- Certificate of Housing Finance Program at the 
Wharton School, University of Pennsylvania 

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น
ที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุ่นที่ 30/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลัก สูตร  Director Certification Program:  DCP รุ่ นที่  
100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างาน 
• กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด 
• กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ 
จ านวน 3 แห่ง 
• กรรมการอิสระ บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
จ านวน 1 แห่ง 
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี- 
การถือหุ้นในบริษัท 
-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม) 

นายศิวะ  แสงมณี 
อายุ  74  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา 

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 20 จากวิทยาลัยการ

ปกครอง กรมการปกครอง  
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 จาก

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุ่นที่ 18 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ความเชีย่วชาญ 
การบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยง 
จ านวนวาระ / ป ีที่ด ารงต าแหน่ง 

1 วาระ /  1 ปี 10 เดือน 
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 

ประสบการณ์การท างาน 
- ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
จ านวน 2 แห่ง ดังนี ้

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด 

(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี- 
การถือหุ้นในบริษัท 
-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

- คณะกรรมการบริษัท       :  9 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ  :  8 ครั้ง จากจ านวน   9 ครั้ง 

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง

อิสระ 
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เอกสารแนบ 3 

 

 
 

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
อายุ  50  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและธรรมาภิบาล 

 

การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ  Schiller International University, London, 
England 

- ป ริ ญ ญ า ต รี  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จบัณฑิ ต  ส า ข า ก า รตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- Certificate of Thailand Government Savings Bank, 
Management Leadership Program, Marshall School 
of Business, University of Southern California 

- Certificate of Housing Finance Program at the 
Wharton School, University of Pennsylvania 

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น
ที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุ่นที่ 30/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลักสู ตร  Director Certification Program:  DCP รุ่ นที่  
100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การท างาน 
• กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด 
• กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ 
จ านวน 3 แห่ง 
• กรรมการอิสระ บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
จ านวน 1 แห่ง 
• กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี- 
การถือหุ้นในบริษัท 
-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม) 

  
 

นางสิริพันธ์   เขียนสุภาพ 
อายุ  54  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการบริษัท 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสีย่งและธรรมาภิบาล 
• ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบัญชีการเงิน 
 

การศึกษา 

• ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• Strategic CFO in Capotal Markets รุ่นที่ 6 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2019 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความเชีย่วชาญ 
บัญชี การเงิน การบริหารจัดการด้านสนิเช่ือ และการบริหารความเส่ียง 
จ านวนวาระ/ ปี ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 วาระ / 6 เดือน 
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561) 
ประสบการการณท์ างาน 
• กรรมการ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด 
• Financial Planning and Analyst Manager บริษัท กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
• Financial Manager บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
มีจ านวน 1 แห่ง 
• กรรมการบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่ม-ี 
การถือหุ้นในบริษัท 
-ไม่ม-ี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
• คณะกรรมการบริษัท                                   :    3 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหาร                                  :    8 ครั้ง จากจ านวน   8 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล  :    7 ครั้ง จากจ านวน   7 ครั้ง 

**เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2561 

ความสัมส าพันธ์หรือการมีส่วนได้เสยีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
 
  
  

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชีย่วชาญ 
การเงิน การธนาคาร และการบริหารความเส่ียง 
จ านวนวาระ / ป ีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 วาระ/ 2 ปี 2 เดือน  (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
 

• คณะกรรมการบริษัท                                   :  10 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหาร                                  :    7 ครั้ง จากจ านวน   8 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล  :    6 ครั้ง จากจ านวน   7 ครั้ง 
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
 
 

เอกสารแนบ 3
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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม) 

  
 

นางสิริพันธ์   เขียนสุภาพ 
อายุ  54  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการบริษัท 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสีย่งและธรรมาภิบาล 
• ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบัญชีการเงิน 
 

การศึกษา 

• ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• Strategic CFO in Capotal Markets รุ่นที่ 6 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2019 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความเชีย่วชาญ 
บัญชี การเงิน การบริหารจัดการด้านสนิเช่ือ และการบริหารความเส่ียง 
จ านวนวาระ/ ปี ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 วาระ / 6 เดือน 
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561) 
ประสบการการณท์ างาน 
• กรรมการ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด 
• Financial Planning and Analyst Manager บริษัท กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
• Financial Manager บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
มีจ านวน 1 แห่ง 
• กรรมการบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี- 
การถือหุ้นในบริษัท 
-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
• คณะกรรมการบริษัท                                   :    3 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหาร                                  :    8 ครั้ง จากจ านวน   8 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล  :    7 ครั้ง จากจ านวน   7 ครั้ง 

**เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2561 

ความสัมส าพันธ์หรือการมีส่วนได้เสยีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
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ความเชีย่วชาญ 
การเงิน การธนาคาร และการบริหารความเส่ียง 
จ านวนวาระ / ป ีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 วาระ/ 2 ปี 2 เดือน  (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
 

• คณะกรรมการบริษัท                                   :  10 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหาร                                  :    7 ครั้ง จากจ านวน   8 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล  :    6 ครั้ง จากจ านวน   7 ครั้ง 
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
 
 

เอกสารแนบ 3

27



21 
 

(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 
ในวนัพุธที ่10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่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 Wednesday, April 10, 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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(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 
ในวนัพุธที ่10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่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 Wednesday, April 10, 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. 

❑ (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 
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❑ 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 
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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. 

❑ (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 
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❑ 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 

เอกสารแนบ 4
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 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
 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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
 กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอื มอบฉันทะใหถ้อื
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. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ 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 ในวนัพุธที ่10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขที ่

1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 10, 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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 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
 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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
 กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอื มอบฉันทะใหถ้อื
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. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ 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 ในวนัพุธที ่10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขที ่

1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 10, 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 
 
 

เอกสารแนบ 4

33
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 5 
 
 
 
ค าอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

1. การมอบฉันทะ 
1.1 หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อในข้อ 1.3 ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามเอกสารแนบ 4) 
 
อนึ่งตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้ ดังนั้น เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จึงจะส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มี
ยอดหุ้นและเป็นที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นแจ้งที่อยู่ไว้มากกว่า 1 แห่ง ที่อยู่ที่ไม่ได้ระบุเป็น 
Principal Address จะได้รับหนังสือเพื่อแจ้งว่าหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็น Principal Address 
แล้ว 
 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท : www. Ircp.co.th 
 
1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 2.1 (2) 

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ 
• ผูร้ับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 

1. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ อายุ 39 ปี ที่อยู่ 23 ซอยจันทร์ 59 แยก 3-1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม โดยผู้มอบฉันทะสามารถน าหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ ส่งมาที่ส านักงานบริหาร บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจยั ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
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เอกสารแนบ 5  

 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ 
ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม

ทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/ใบอนุญาต

ขับรถ/หนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ค) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว

ข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ก) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/

หนังสือเดินทาง 
ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือ
หุ้น 

ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ง) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/
ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญญาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล หากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค (Notary Public) 
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2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ 
ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม

ทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/ใบอนุญาต

ขับรถ/หนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ค) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว

ข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ก) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/

หนังสือเดินทาง 
ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือ
หุ้น 

ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ง) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/
ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง 

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญญาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล หากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค (Notary Public) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกวัฒน์  พิริยะวรกุล 
อายุ  39  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา 

• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยั วิสคอนซิน-เมดิ
สัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Master of Legal Institutions 
(M.L.I.)) 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

• หลักสตูร Directors Certification Program: DCP  รุ่นที่ 
224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ความเชีย่วชาญ 
กฎหมาย 
จ านวนวาระ / ป ีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 วาระ / 1 ป ี5 เดือน 
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2560) 
ประสบการณ์การท างาน 
• กรรมการบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการบริษัท ฮิราตะเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
จ านวน 1 แห่ง 
• กรรมการอิสระ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
จ านวน 2 แห่ง 
• กรรมการบริษัท ฮิราตะเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
• กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี- 
การถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
• คณะกรรมการบริษัท                                   :    11 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
• คณะกรรมการตรวจสอบ                               :    9 ครั้ง จากจ านวน   9 ครั้ง 
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    :    3 ครั้ง จากจ านวน   3 ครั้ง 
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจบุันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
การมีส่วนได้เสียในวาระ   
มีส่วนได้เสียในวาระ ดังนี้ 
วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 แก่กรรมการบริษัท   
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
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ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง 
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
องค์ประชุม 
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

การด าเนินการประชุม 

ข้อ 33.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ ง ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
(ญ) การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2544  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกวัฒน์  พิริยะวรกุล 
อายุ  39  ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา 

• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยั วิสคอนซิน-เมดิ
สัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Master of Legal Institutions 
(M.L.I.)) 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

• หลักสตูร Directors Certification Program: DCP  รุ่นที่ 
224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ความเชีย่วชาญ 
กฎหมาย 
จ านวนวาระ / ป ีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 วาระ / 1 ป ี5 เดือน 
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2560) 
ประสบการณ์การท างาน 
• กรรมการบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการบริษัท ฮิราตะเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
จ านวน 1 แห่ง 
• กรรมการอิสระ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
จ านวน 2 แห่ง 
• กรรมการบริษัท ฮิราตะเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
• กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี- 
การถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
• คณะกรรมการบริษัท                                   :    11 ครั้ง จากจ านวน 11 ครั้ง 
• คณะกรรมการตรวจสอบ                               :    9 ครั้ง จากจ านวน   9 ครั้ง 
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    :    3 ครั้ง จากจ านวน   3 ครั้ง 
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจบุันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
การมีส่วนได้เสียในวาระ   
มีส่วนได้เสียในวาระ ดังนี้ 
วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 แก่กรรมการบริษัท   
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
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ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง 
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
องค์ประชุม 
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

การด าเนินการประชุม 

ข้อ 33.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ ง ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
(ญ) การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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ข้อ 35.  การลงคะแนนลับ อาจจะกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 

การเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 15.  เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2. การออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (1) ) เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับ หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้แก่ 
วาระ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15  

วาระ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
 การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
 จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 
3. การนับคะแนนเสียง 

3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
3.2 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ 
• กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้เมื่อ

ลงทะเบียนเข้าประชุม และยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว ประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปตรวจนับคะแนน
เสียง และจะจัดให้มีสักขีพยานซ่ึงเป็นตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มิได้ส่งบัตรลงคะแนน ถือว่าลงมติอนุมัติ วาระนั้นๆ 
ตามที่เสนอ 

กรณีต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 
1. บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ หรือไม่แสดงความจ านงที่ชัดเจน 
3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ 
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• กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือแสดงการ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระ
นั้น ๆ ตามที่เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง ซ่ึงบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในการลงมติแต่ละวาระแล้ว 

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวรวบรวมไว้ และจะน ามารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

3.4 ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการที 
ละราย 

3.5 ภายหลังการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจ านวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด 
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดังนี้  

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่
สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี        

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย   

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 
ทั้งนี้หากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศปรับปรุง/
แก้ไขเพิ่มเติม/ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ในภายหลัง 
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แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป 
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดังนี้  

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่
สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี        

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย   

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 
ทั้งนี้หากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศปรับปรุง/
แก้ไขเพิ่มเติม/ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ในภายหลัง 
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เอกสารแนบ 9 

แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป 
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เอกสารแนบ 10 
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 
รายงานประจ าปี 2561  

 
 

 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนา
ระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผ์่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ 
 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโ์หลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ) ตามขั้นตอนต่อไปนี ้
 
 
ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปท่ี) QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น 
QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
 
ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคช่ัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการแสกน QR Code  ผ่าน Line  
➔ เข้าไปท่ี Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➔ เลือก QR Code ➔ แสกน QR Code 
2. แสกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
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