


ที่ กจญ. 104/2563 

วันท่ี  4 มิถุนายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
2. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

หมายเหตุ      บริษัทฯ จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดงันี้
1)  แบบหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ขอให้น ามาในวันประชุม)

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (ฉบับย่อ) [ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฯ (ฉบับเต็ม) และ
เอกสารประกอบการประชุม ผ่าน QR Code]

2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3) มาตรการและแนวปฏิบัตใินการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา

2019 (COVID-19)
4) ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่  
15 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบี และอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) เพื่อพิจารณา ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด (Deloitte) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจ าปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) 
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ฐานะทางการเงนิ ปี 2562 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 43,647 
สินทรัพย์รวม 177,850 
หน้ีสินหมุนเวียน 45,707 
หน้ีสินรวม 94,448 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 83,402 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 (ลา้นบาท) 
รายได้จากการขาย 239,315 
รายได้จากการขายสุทธิ* 216,577 
EBITDA 5,940 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (1,174) 
หมายเหตุ: * รายไดจ้ากการขายสุทธิ ไม่รวมถึงภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ 

  ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2562 
(การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงเสียงลงคะแนน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุนส ารอง 
ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและ 
ความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้อง
น าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วน
ต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ปรับลดลงอย่างมากจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ตั้งแต่ปลายปี 2561 ท าให้ภาคการผลิตสินค้าและความต้องการสินค้าปรับลดลงมาก ซึ่งทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันล้วน
ประสบภาวะดังกล่าวเช่นเดียวกัน และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่องแล้ว 
ก็ตาม รวมถึงการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดค่าชดเชยการท างานของพนักงานเพิ่มเติม ส่งผลต่อการบันทึกค่าใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

2/55



ปรับกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว  คณะกรรมการได้พิจารณาสถานะทางการเงนิของ
บริษัทฯ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีปริมาณกระแสเงินสดเพียงพอและมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร ดังนั้น เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเงินปันผล
ของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ตามก าหนดการเดิม ณ 
ขณะนั้นคือ ประชุมวันที่ 7 เมษายน 2563) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน
ประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยก าหนดให้วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธใิน
การรับเงินปันผล โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 

ต่อมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ได้รุนแรงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส่ังปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยใน
สุขภาพของผู้ถือหุ้นโดยรวมทุกคน และเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการนัดพิเศษ เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

1. ให้เล่ือนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่ก าหนดไว้เดิม คือวันที่ 7 เมษายน 2563 ออกไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะสิ้นสุดหรือคล่ีคลายลง

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินส้ินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
สามส่วน ดังนี้

2.1 เงินปันผลจ านวน 0.06 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิ
ประโยชน์ BOI ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ 

2.2 เงินปันผลจ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสม ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษี เงินปันผลได้ 
ในอัตรา 20/80 

2.3 เงินปันผลจ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Record date for XD) ซึ่งเป็นก าหนดวันเดิมตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้
แล้ว และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563  

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีอัตราเท่ากับจ านวนที่
จะ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพื่ อมิ ให้ สิทธิ ในการได้ รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องถูกกระทบ 
อันเนื่องมาจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) ตามหนังสือที่ กลต. จท.-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
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อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ได้ดังนี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
(ระหว่างกาล) 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 7,735 (1,174) 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 0.10 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 3,883 2,043 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 50 N/A 

หมายเหตุ   *  บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ:   

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามเหตุผลและ
รายละเอียดข้างต้น  และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีส่ามารถตรวจสอบ
บัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนด มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
อย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน รายละเอียดดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
นับเป็นปีท่ี 4 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี   
2.1 นายมงคล สมผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8444 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562) หรือ 
2.2  นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.3 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
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3. ค่าสอบบัญชี
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2562 
(ผู้สอบบัญชี : Deloitte) 

ปี 2563 
(เสนอผู้สอบบัญชี : Deloitte) 

ค่าสอบบัญช ี
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และ 
รายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)* 2,950,000 
ค่าบริการส าหรับ 
1.ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามวิธีการท่ี
ตกลงร่วมกันตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)
2. ค่าพัฒนาระบบ Continuous Control
Monitoring

1,223,085 
ค่าบริการส าหรับ* 
1.ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามวิธีการท่ี
ตกลงร่วมกันตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ  
* ค่าบริการ Non-Audit fee ของปี 2563 ตามรายการที่ 1 (ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานฯ ตาม BOI) เป็นบริการของบริษัท

ดีลอยท์ฯ สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้) แต่ส าหรับรายการท่ี 2 (ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นบริการ
ของบริษัท ดีลอยท์ฯ ที่ปรึกษา  ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ในกลุ่มดีลอยท์ ประเทศไทย แต่เป็นคนละนิติบุคคล และ
มีการให้บริการที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด   บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด   และ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประสบการณ์การท างานของ Deloitte ที่สามารถตรวจสอบบัญชี 
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชี
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทใน
อุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้ งค่าสอบบัญชีปี  2563 เป็นอัตราที่ เท่ากับ 
ปี 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด “Deloitte” 
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

1. นายมงคล  สมผล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8444 หรือ 
2. นายเกียรตินิยม คุณติสุข   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800 หรือ 
3. นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797  

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 จ านวน 3,100,000 บาท ท้ังนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 22 และข้อ 24 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน) 

1. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญใ่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเรียกชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่ม ปตท. (Large Size 
Subsidiaries of PTT Group) แล้ว บริษัทในกลุ่ม ปตท. จะใช้ชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดว่า “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่” (President and Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นชื่อต าแหน่งที่สอดคล้องและเป็นไปตามระบบ
เรียกชื่อต าแหน่งของ ปตท. (The Job Title System of PTT Group) ดังนั้น เพื่อให้สามารถเทียบหรืออ้างอิงบนฐานข้อมูล
เดียวกันได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.  คณะกรรมการจึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 22) ให้สอดคล้องกับระบบชื่อเรียก
ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ดังกล่าว 

2. ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน  2563
ก าหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดแล้ว จะ  
จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 24) 
โดยเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อบังคับบริษทั 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ (ที่เสนอขอแก้ไข) 
ข้อ 22 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ด้วย 

ข้อ 22 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ

เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ ง  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ซึ่งมาจากการ
สรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย 

ข้อ 24 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าร้องขอ 

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต ่2 คนขึ้นไปเป็น
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 24 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
รวมทั้ ง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้ 
ผู้มี หน้ าที่ จั ดการประชุมต้องจัด เก็บส า เนาหนั ง สือ 
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องขอ 

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็น 
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
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ข้อบังคับบริษทั 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ (ที่เสนอขอแก้ไข) 
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่

ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา
ของบริษัท หรือสถานท่ีอื่นใดที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่
ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดที่กรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

การประชุมคณะกรรมการนั้น อาจก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และตาม
กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อ 22 [แก้ไขชื่อต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดจาก “กรรมการผู้จัดการใหญ่” (President) เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่” (President and Chief Executive Officer) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท.] และ
ข้อ 24 [การจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการประชุมคณะกรรมการ] 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา... ” 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6) 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและโบนัสกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดังนี้  

1. ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง
2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ของกรรมการ
3. ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ

4. ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้

5. ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก
อัตราของกรรมการประมาณร้อยละ 30
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6. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ  
เบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม   

ก าหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจ าปี 2562 ซึ่งที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกลา่วมา
ตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้ 

(1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท ไม่มี 
กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท ไม่มี 

 

(1.2) คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี  4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นใน
อนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่มี 60,000 บาท ไม่มี 
กรรมการชุดย่อย ไม่มี 45,000 บาท ไม่มี 

 

(2) เงินโบนัสกรรมการ 
เสนอ งดจ่ายโบนัสกรรมการท้ังคณะ ส าหรับผลประกอบการปี 2562 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญูผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่าย
โบนัสกรรมการส าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3  ของ
กรรมการทั้งหมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  จะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้ 

ในปี 2563 มกีรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
1. นายวฒุิสาร  ตันไชย กรรมการอิสระ 
2. นายสมนึก  บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ 
3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
4. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ 
5. นายจมุพล ส าเภาพล  กรรมการอิสระ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ 
โดยพิจารณาตามคุณสมบัตแิละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
(2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และต้องมีกรรมการ

อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
(3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบยีบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือ
บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

(7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติ
การศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ

(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการท้ังคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคณุวุฒสิาขาตา่งๆ ที่
ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควร
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย
อย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน
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(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์  (Duty of Care and Duty of Loyalty) 
ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตาม
คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(11) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ
และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมถึงการมีคุณสมบัต ิ
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระ จ านวน 5 ราย ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายชื่อปรากฎดังตาราง 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
1. นายวฒุิสาร  ตันไชย 

  
 

กรรมการอิสระ บริหารจัดการ / กฎหมาย / รัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

2. นายสมนึก  บ ารงุสาลี 
  

กรรมการอิสระ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
 (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 

3. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 
ส่ิงแวดล้อม / การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

4. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 

กรรมการ บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
 (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

5. นายจมุพล  ส าเภาพล กรรมการอิสระ วิศวกรรม / บริหารจัดการ / รัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

 
ข้อควรทราบ:  

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  
2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายัง
บริษัทฯ 
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2. บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น  ๆ ด้วย  (ข้อก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) (รายละเอียดประวัติและ
คุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4)

3. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฎในรายงานประจ าปี ตาม QR Code ในแบบหนังสือ
เชิญประชุม ทีไ่ด้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกล่ันกรองที่รอบคอบครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการทั้ง 5 รายข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัทฯ ท าให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่
หลากหลาย (Skill Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ในภาพรวม อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  และในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระล าดับที่ 1, 2, 3 และ 5 สามารถ 
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  5  ราย ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 7  เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี ้

1. เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 - 2 เมตร
(Social Distancing) ในบริเวณสถานท่ีประชุม อาทิ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากัดจ านวนผู้ใช้ลิฟท์
ในแต่ละรอบ จัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากัด โดยระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนเป็น
อันดับแรก ๆ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 100 ที่นั่ง  

2. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ กรณีที่พบผู้ทีม่ีความเส่ียง หรือผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น
เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขป
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข (แนะน า
ให้ใช้แบบ ข.) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  ส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น 
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมแนบเอกสารตามที่ก าหนดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และ 
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ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ถึงส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

5. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามที่น าเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ที่อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น 
เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมและชี้แจงต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 (นายนพดล  ป่ินสุภา) 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

 โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 ส่วนงานเลขานุการบริษัทและก ากับกฎเกณฑ์  
ส านักกิจการองค์กร 
โทรศัพท์ 02 765 7000 
โทรสาร  02 765 7999
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1. บริษัทฯ น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 และน าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์เพื่อตรวจทานความ
ถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

2. บริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date)

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น  และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1  และส่งมายัง ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ก่อนวันประชุม

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันท่ี 4 มิถุนายน 2563

5. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระใด สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมได้ที ่ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร
บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทางอีเมล cg@irpc.co.th

ข้อควรทราบ

บริษัทฯ ของดแจกของที่ระลึก ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อเป็นไปตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ขอให้บริษัท 
จดทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของที่ระลึกโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิ
ตามกฎหมายและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ การรับรู้ผลการด าเนินงาน 
การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เป็นส าคัญ  

การประชุมครั้งนี้เป็นรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององค์กรธุรกิจเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย ์(Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกบัปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1-

รายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะ

1. การลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม

ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ของวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
1.2 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าแบบหนังสือเชิญประชุมซึ่ง

พิมพ์บาร์โค้ดส าหรับการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 
2. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง

2.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง  หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณี
ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข  ชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรอง 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย 

3. การมอบฉนัทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ 
1) นายณัฐชาติ  จารุจินดา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
2) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3) นายชาครีย์ บูรณกานนท์  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
4) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อย 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ผู้มอบฉันทะ
ต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 

4. เอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง

ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์
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2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public)  หรือ หน่วยราชการที่มีอ านาจโดยมีอายุไม่เกิน
6 เดือน

4) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของค าแปล 

5) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้น
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน

ด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง
ความถูกต้องของค าแปลด้วย

4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.4 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าส่ัง
ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

4.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ 
มอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส าเนาค าส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 
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เส�นทางเข�าสู� ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ�
Energy Complex

ข�อแนะนำการเดินทาง

B

รถไฟฟ�า BTS         :  ณ สถานี จตุจักร 

By BTS                  :  Chatuchak Station

รถไฟฟ�าใต�ดิน         :  ณ สถานีพหลโยธิน

BY MRT                  :  Phaholyothin Station 

โดยรถประจำทาง    :  รถโดยสารประจำทาง 118 / 134 / 157 / 191 / 29 / 504 / 510 / 517 / 52 / 69 

Bus Routes           :  Bus 118 / 134 / 157 / 191 / 29 / 504 / 510 / 517 / 52 / 69

ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� 
Energy Complex (ENCO)

C

สถานที่ประชุมผู�ถือหุ�น ไออาร�พ�ซี

ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ�  อาคาร บี ชั้น 6
Energy Complex Building B, 6 Floor

ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ�  อาคาร ซี ชั้น 5-6
Energy Complex Building C, 5-6 Floor
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ชื่อ – นามสกุล  :  นายวุฒิสาร ตันไชย 

อาย ุ(ณ  มิถุนายน 2563) :   62 ปี 1 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :   กรรมการอิสระ  

การศึกษา :   วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
:   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร)์ (พบ.ม.) 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)       
:    Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan 

การฝึกอบรม :    ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
:   หลักสูตรวุฒิบัตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรฐัวิสาหกิจและ 
   องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  - 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

: มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 6 แห่ง 
: ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑแ์ละวิธีการแก้ไข 

 เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2560 รัฐสภา 
:  มี.ค.2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 

:  2559 – ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
:  ธ.ค.2557 - ปจัจุบัน เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
:  2554 - ปจัจุบัน  อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมอืงการปกครอง  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
:  2551 - ปจัจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง :  2554 – ส.ค.2561 กรรมการ คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ
:  2558 – ก.ย.2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560        
:  2554 – ต.ค.2561 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

 ระบบราชการ 
:  ก.ย.2560 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั         
:  ต.ค. 2557 – เม.ย.2558 กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
:  เม.ย.2556 – เม.ย.2558  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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:  2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
:  เม.ย.2552 – เม.ย.2558   กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  บริหารจัดการ / กฎหมาย / รัฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-10 ) 

มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจเปน็ผู้ถือหุน้หลายแห่ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  : ใช่ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่มี 

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ :   ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558    
  เพื่อทดแทนนายสมบตัิ นราวุฒชิัย มีผลตั้งแต่วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 (2558 – 2560) 
  ครั้งที่ 2 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 
  มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2560 (2560 – 2563) 
:   รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 9 เดือน (มิ.ย.2558 – เม.ย. 2563) 

การเข้าประชุม :   1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2560 จ านวน 12/12 (คิดเป็น 100%) 
ปี 2561  จ านวน  14/14 (คิดเป็น  100%)  
ปี 2562  จ านวน 13/13 (คิดเป็น  100%)   

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ปี 2560 จ านวน 6/6 (คิดเป็น 100%) 
ปี 2561 จ านวน 8/8 (คิดเป็น 100%)  
ปี 2562 จ านวน  10/10  (คิดเป็น 100%)  

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :     ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายวฒุิสาร ตันไชย (
ม
ห
า
ช
น

6 1. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 2560 

2. ประธานคณะอนุกรรมการด้าน
พัฒนาและส่งเสริมธรรมา
ภิบาลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส านักงาน

ไม่มี 
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คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. เลขาธิการ สถาบัน
พระปกเกล้า

5. อนุกรรมการป้องกันการทุจริต
ด้านการเมืองการปกครอง
ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 
1. การมีส่วนได้สว่นเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือนติบิุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัต ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไม่เป็น
    1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)  เป็น  ไม่เป็น
    1.3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ  มี  ไม่มี
    1.4.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  มี  ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของกจิการ
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย

 เป็น  ไม่เป็น

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
ผลการด าเนินงานปี 2562 

1. ทุ่มเทปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และเต็มความสามารถ
2. ท าหน้าที่ ประธานกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการอิสระ หรือกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง
การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย: ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
โดยรวม มีความเข้มแข็งและเปน็ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรฐานสากล  

วิสัยทัศน์กรรมการ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้
อย่างยั่งยืน 
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ชื่อ – นามสกุล  : นายสมนึก บ ารุงสาล ี

อาย ุ(ณ  มิถุนายน 2563) :  63 ปี 4 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
:  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

การฝึกอบรม :  หลักสูตรวิทยาการการจดัการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2561 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
:  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยตุิธรรม 
   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
:  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
:  หลักสูตรนักบรหิารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556 ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
:  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
   ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555 สถาบันพระปกเกล้า 
:  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
:  หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 

:  พ.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

:  ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
:  ต.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
:  เม.ย.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง :  ก.พ. 2561 – 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
:  พ.ย. 2560 – 2561 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
:  เม.ย.2559 – พ.ย.2560 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
: ต.ค.2559 – ก.ย.2560 รองปลัดกระทรวงพลังงาน   
: ต.ค. 2558 – 2562 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 
: ก.ค.2557 – ก.ย.2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
: 2556 - 2557   อธิบดีกรมธุรกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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:  2554 – 2556  รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
:  2549 – 2554  ผู้อ านวยการส านักความปลอดภยัธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี / บริหารการจัดการ / การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา  :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-10 ) 

มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจเปน็ผู้ถือหุน้หลายแห่ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง        : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช่ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่มี 

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557  
   มีผลตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน 2557 (2557 – 2560) 

     ครัง้ที่ 2 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง   
   มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2560 (2560 – 2563)        

   :  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 11 เดือน (เม.ย.2557 – เม.ย. 2563) 

การเข้าประชุม    :1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2560  จ านวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
         ปี 2561 จ านวน 14/14  ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2562 จ านวน 13/13  ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
        2. คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560   จ านวน    1/1   ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2561 จ านวน 13/13 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2562 จ านวน  12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :  50,000      หุ้น  คิดเป็น       0.00024     % 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายสมนึก บ ารงุสาลี 1 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

  ไม่มี 
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คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 
1. การมีส่วนได้สว่นเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือนติบิุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

คุณสมบัต ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไม่เป็น 
    1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เป็น  ไม่เป็น 
    1.3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ  มี  ไม่มี 
    1.4.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  มี  ไม่มี 
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของกจิการ 
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 
ผลการด าเนินงานปี 2562 

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระ โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
และมีบทบาทโดดเด่นในเรื่องพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ  

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้ความส าคัญกับระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการสอบทาน 
ทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล 

วิสัยทัศน์กรรมการ 

 มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นอิสระ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง  
เท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นสร้างการเติบโตและความยั่งยืนบนฐานการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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ชื่อ – นามสกุล    : นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

อาย ุ(ณ  มิถุนายน 2563)   :  66  ปี 3 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  ปริญญาตรี (เคมวีิศวกรรม)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
:  ปริญญาโท (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี  
:  ปริญญาเอก (วศิวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย 

การฝึกอบรม    :  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นท่ี 20  
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ      
:  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
:  ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 5  
   สถาบันพระปกเกล้า 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร  DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที ่1/2551  
           สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
     :  หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 62/2548  
           สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   : หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2548  
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   :  หลักสูตร  Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นท่ี 22/2548  
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง 
:  ก.ย.2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
:  ส.ค.2559-ปจัจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
:  2559-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล /  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

:  2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2557 - 2560  กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
:  2557 - 2560  ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ ากดั 
:  2556 – 2560  กรรมการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาต ิ
:  2556 - 2559  กรรมการ บริษัท กรงุเทพธนาคม จ ากัด   

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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:  2557 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
:  2557 – 2558  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากดั (มหาชน) 
:  2556 – 2558  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
:  2548 – 2555  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
:  2554 – 2555  ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอรย์ี่ จ ากัด 
:  2554 – 2555  ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จ ากดั 
:  2551 - 2555  ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 
:  2551 – 2554  ประธาน องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน (TBCSD) 
:  2551 – 2554  กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
: 2550 – 2554  กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / ส่ิงแวดล้อม /  

  การก ากับดูแลกิจการท่ีด ี

หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา  : พิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 9-10 ) 

มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจเปน็ผู้ถือหุน้หลายแห่ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง        : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช่ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่มี 

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559  
     เพื่อทดแทนนายวัชรกติิ วชัโรทัย มีผลตั้งแตว่ันท่ี 27 สิงหาคม 2559 (2559 – 2560) 
      ครั้งที่ 2 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

   มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2560 (2560 – 2563) 
   :  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  3 ปี 7 เดือน (ส.ค.2559 – เม.ย.2563) 

การเข้าประชุม    :1. คณะกรรมการบริษัทฯ   ปี 2560 จ านวน 12/12  ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
         ปี 2561 จ านวน 14/14 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
         ปี 2562 จ านวน 13/13 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
        2. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีด ี ปี 2560   จ านวน      7/7  ครั้ง  (คิดเป็น 100%) 
          ปี 2561 จ านวน 14/14 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
          ปี 2563 จ านวน 13/13  ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :  ไม่มี  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 2 1. กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา 
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

  ไม่มี 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 
1. การมีส่วนได้สว่นเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือนติบิุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

คุณสมบัต ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไม่เป็น 
    1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เป็น  ไม่เป็น 
    1.3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ  มี  ไม่มี 
    1.4.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  มี  ไม่มี 
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของกจิการ 
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ผลการด าเนินงานปี 2562 
1. ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระ มีบทบาทโดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักปฏิบัติสากล 
2. ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นที่ส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้น ติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา  
การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย: ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี มีความเป็นธรรม ความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

วิสัยทัศน์กรรมการ 

 สนับสนุนให้บริษัทฯ พัฒนากระบวนการท างาน กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับและก ากับ
ดูแลการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ รวมทั้งบูรณาการงานธรรมาภิบาล การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 

อาย ุ(ณ  มิถุนายน 2563)   :  48 ปี 9 เดือน  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 

การศึกษา    :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินยิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
   :  ปริญญาโท Economics / Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign,  

   สหรัฐอเมริกา  
   :  ปริญญาเอก Economics /  Macroeconomics and International Finance,  

   Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา 

การฝึกอบรม    : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 9/2554  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

          :  หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562  
   สถาบัน Leadership Focus Institute 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 45/2562  
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     :  หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560  
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     :  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2559 
        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 4/2558 
        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 93/2550  

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 
     :  ก.พ.2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
     :  ก.พ.2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

:  มี.ค.2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
     :  พ.ย.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
     :  พ.ค.2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  : มิ.ย.2561 – ม.ค.2563 กรรมการ / ประธานกรรมการ ธนาคาร กรงุไทย จ ากัด (มหาชน) 
    : ก.ค.2561 – ต.ค.2562 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

    : มิ.ย.2561 – ต.ค.2562 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  : พ.ย.2558 – พ.ค.2561 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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  : พ.ย.2558 – พ.ค.2561 กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

  :  พ.ย.2558 - พ.ค.2561 ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
:  ต.ค.2558 - พ.ค.2561 ผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

กระทรวงการคลัง 
  :  พ.ย.2557 - ก.ย.2558  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

กระทรวงการคลัง 
  :  พ.ย.2555 – พ.ย.2557 รองผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

     :  ก.ย.2553 – พ.ย.2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกจิการคลัง) ประจ าสหราชอาณาจกัรและ 
ยุโรป 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  ด้านบริหารจัดการ/ เศรษฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา  :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
     และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 9-10 ) 

มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจเปน็ผู้ถือหุน้หลายแห่ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช่ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่มี 

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2558  
     เพื่อทดแทนนายสมชัย สัจจพงษ์ มีผลตั้งแตว่ันท่ี 17 พฤศจกิายน 2558 (2558 – 2560) 
     ครั้งที่ 2 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 ให้ด ารงต าแหน่ง 
     อีกวาระหน่ึง มีผลตัง้แตว่ันท่ี 4 เมษายน 2560 (2560 – 2563) 
   :  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  4 ปี 4 เดือน (พ.ย.2558 – เม.ย.2563) 

การเข้าประชุม    :1. คณะกรรมการบริษัทฯ   ปี 2560 จ านวน 11/12  ครั้ง (คิดเป็น   92%) 
         ปี 2561 จ านวน 13/14 ครั้ง (คิดเป็น   93%) 
         ปี 2562 จ านวน 12/13 ครั้ง (คิดเป็น   92%) 
        2. คณะกรรมการบริหารความเสียง ปี 2560   จ านวน      4/4 ครั้ง   (คิดเป็น 100%) 
         ปี 2561 จ านวน    6/6 ครั้ง  (คิดเป็น 100%) 
       ปี 2562 จ านวน    6/7 ครั้ง  (คิดเป็น   86%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :   ไม่มี   
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 2 1. ประธานกรรมการ 
ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ 
ธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

1 1. อธิบดีกรมสรรพากร ไม่มี 

 

 
ผลการด าเนินงานปี 2562 

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ โดยมีบทบาทโดดเด่นในเรื่องนโยบายการเงิน ผลักดันให้การบริหารความเส่ียงระดับองค์กรเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่ก าหนด รวมถึงให้ค าแนะน าที่ส าคัญในการก าหนดแนวทางในการป้องกันความเส่ียงในอนาคตจากสภาวการณ์
ที่เปล่ียนแปลงไป และให้ค าแนะน าต่อการบริหารความเส่ียงของโครงการ เพื่อความรอบคอบ 

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย: กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ท าหน้าที่พิจารณาการบริหารความเส่ียงองค์กร พร้อมทั้งติดตามและสอบทานผลการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อ
บริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

วิสัยทัศน์กรรมการ 
เสริมสร้างและพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ การก าหนดกลยุทธ์ การก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงในทุกมิติ และการติดตาม
รายงานผลของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายจุมพล ส าเภาพล 

อาย ุ(ณ  มิถุนายน 2563)   :  66 ปี 11 เดือน  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การฝึกอบรม    :  ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครฐั สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์     
     : วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้น ามหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า    

  :  ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครฐัแนวใหม่ มหาวทิยาลัยแคลิฟอร์เนยี (UCLA)  
     : ประกาศนียบัตร ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง   
         :  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

   ของรัฐวิสาหกจิและองค์การมหาชน” จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)   
     :  ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นท่ี 1”  

   จากกรุงเทพมหานคร 
     :  ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะหเ์พื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

   (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM) 
     :  ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ 

     :  ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     :  ประกาศนียบัตร “หลักสูตรส่ือสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 136/2555  
           สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง  
     :  ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

        บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
     : ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  

        ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
        บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
     :  2550 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  เม.ย. 2556 – 2559 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
     : 2554 – 2556  คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

: 2554 – 2556  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
     : ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554 ผู้อ านวยการส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร   

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ด้านวิศวกรรม บริหารจัดการ รัฐศาสตร์และพฒันาสังคม และการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา  :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
     และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 9-10 ) 

มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจเปน็ผู้ถือหุน้หลายแห่ง 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง        : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช่ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่มี 

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562  
    เพื่อทดแทนนายเจษฎา พรหมจาต  มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2562 (2562 – 2563) 
   :  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  5 เดือน (ต.ค.2562 – เม.ย.2563) 
การเข้าประชุม    :1. คณะกรรมการบริษัทฯ   ปี  2562 จ านวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
        2. คณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562 จ านวน 2/2 ครั้ง   (คดิเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :   ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายจมุพล ส าเภาพล 1 1. กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ / 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท 
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 1. คณะกรรมการส่งเสริม  
สภาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ไม่มี 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 
1. การมีส่วนได้สว่นเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือนติบิุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมา 

คุณสมบัต ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไม่เป็น 
    1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เป็น  ไม่เป็น 
    1.3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  มี  ไม่มี 
    1.4.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  มี  ไม่มี 
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของกจิการ 
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  - 

ผลการด าเนินงานปี 2562 
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระ โดยตระหนักในหน้าที่ ทุ่มเท ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และด าเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันตามธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย: กรรมการตรวจสอบ   
โดยท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
รวมถึงการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์กรรมการ 
ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแล การตรวจสอบท้ังจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อให้มีการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล 
ผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน าในภูมิภาคที่มีความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดล้อม โดยใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่มีในการพิจารณาวเิคราะห์ แก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และร่วมก าหนดแนวทางการจดัท าแผนกลยทุธ์
ขององค์กร 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 - 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร  รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของ บริษัทใหญ่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม   
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่      
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน  
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง ที่อยู ่

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย          
ในวาระที่เสนอ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ประจ าปี 2563 

1. นายณัฐชาติ  จารุจินดา 65 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

เลขที่ 52/48 หมู่ที่ 2  
แขวงบางเขน  เขตเมืองนนทบุร ี
นนทบุรี 11000 

ไม่มี 

2. นางสาวสิริวรรณ เจยีระพงษ ์ 65 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

เลขที่ 11/127 แขวงเสาธงหิน  
เขตบางใหญ่ นนทบุรี 11140 

ไม่มี 

3. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 65 กรรมการอิสระ / 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีด ี

เลขที่ 21/1 แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 
10800 

ไม่มี 

4. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 66 กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 

เลขที่ 7/24 หมู่ 4 แขวงวัดชลอ  
เขตบางกรวย นนทบุรี 11130 

ไม่มี 

  
หมายเหตุ: กรรมการอิสระท้ัง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 -  
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 - 

  

ข้อบังคับบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ในข้อบังคับน้ี 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
“กฎหมาย” หมายความวา่ พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัดและ 
  พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบยีนตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
“นายทะเบียนหุ้น” หมายความวา่  นายทะเบยีนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ 
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิไดก้ล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบงัคับตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และได้ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นกู้     หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     และหลักทรัพย์อื่น   ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์   การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)   เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นค าขอต่อบริษัท
ตามแบบที่บริษัทก าหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน  
  การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ 
  การช าระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลได้มีค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า   การช าระค่าหุ้น   และ/หรือ  หุ้นกู้
แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร   โดยใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล     แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)      
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น      
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน
และปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ 
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  

 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย  

   
ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ และในการเรยีกประชุมคณะกรรมการประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกวา่ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็น
เร่งดว่นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจง้การนัดประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชมุให้เรว็กว่านั้นก็ได้ 
  กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ 
  ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ   หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้กรรมการตั้งแต่   2   คนขึ้นไปเป็น
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
  สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท  หรือสถานท่ีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบรษิัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรษิัท 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ข้อ 31. “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

    ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
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ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีท่ีข้อบงัคับนี้หรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียง     
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกจิของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจ์ะแบ่งก าไร ขาดทุนกัน 
(6) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(7) การเพิม่หรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู ้
(8) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35/1 ในกรณีท่ีบริษัทมีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว 
 ในกรณีท่ีบริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรือการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย 
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับการท่ีได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาพร้อมทัง้ความคิดเห็น
ที่จะด าเนินงานต่อไป 

(2) พิจารณาอนมุัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนมุัตจิัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  ในการนี้ต้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะ
เช่นว่านี้จะต้องเป็นหนังสือ  หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวัน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่          
นายทะเบียนก าหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(1) จ านวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู ่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ

จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้
จัดสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยให้แจง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงนิปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ   5   ของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 
ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทได้ 
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วและส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรร
ก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน  
ส าหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีก าหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 
 

 
หมายเหตุ: ข้อบังคับบรษิัทฉบับสมบูรณ ์ได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 

เขียนที่/Written at  
วันที่/Date   เดือน/Month    พ.ศ./year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ 
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล / แขวง 
Residing at Road Sub-district 
อ าเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
District Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
Being a shareholder of IRPC Public Company Limited

  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง ดังนี้ 
  Holding a total amount of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows: 

หุ้นสามัญ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to    vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 

  Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to  vote(s) 
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

□  (1) อายุ   ปี 
age years 

     อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง 
  Residing at Road Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรือ 
  Amphur/District Province Postal Code  or 

(2) นายณัฐชาติ  จารุจินดา  กรรมการอิสระ อายุ       65  ปี 
Mr. Nuttachat Charuchinda Independent Director age       65 years 

     อยู่บ้านเลขที่    52/48  ถนน -    ต าบล/แขวง        บางเขน... 
   Residing at   52/48    Road -         Tambon/Sub-district   Bang Khen 
     อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี จังหวัด     นนทบุรี    รหัสไปรษณีย ์ 11000 หรือ 

 Amphur/District   Muang Nonthaburi Province     Nonthaburi Postal Code 11000 or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 

(3) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์  กรรมการอิสระ อายุ  65  ปี 
Miss Siriwan Chierapong Independent Director age  65 years 

     อยู่บ้านเลขที่      11/127 ถนน    - ต าบล/แขวง        เสาธงหิน 
   Residing at    11/127 Road  - Tambon/Sub-district  Sao Thong Hin 
     อ าเภอ/เขต    บางใหญ่ จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย ์ 11140 หรือ 

 Amphur/District  Bang Yai  Province   Nonthaburi Postal Code 11140 or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563: ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
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         (4)  นายชาครีย์ บูรณกานนท์   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 
  Mr. Charcrie Buranakanonda  Independent Director  age       65  years 
     อยู่บ้านเลขที่              21/1        ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วงศ์สว่าง           
     Residing at               21/1    Road    -              Tambon/Sub-district  Wongsawang 
     อ าเภอ/เขต     บางซื่อ      จังหวัด    กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10800     หรือ 

 Amphur/District  Bang Sue   Province    Bangkok  Postal Code 10800  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 
       (5)          พลอากาศโท.บุญสืบ ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ   อายุ        66     ปี 
 Air Marshal Boonsuib Prasit   Independent Director  age        66  years 
     อยู่บ้านเลขที่                7/24        ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วัดชลอ            
     Residing at                 7/24    Road     -             Tambon/Sub-district   Wat Chalo 
     อ าเภอ/เขต       บางกรวย    จังหวัด      นนทบุรี        รหัสไปรษณีย ์ 11130     หรือ 

 Amphur/District   Bang Kruai   Province     Nonthaburi  Postal Code 11130  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563: ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
3 July 2020 at 09.30 a.m. at the Meeting Room, flor 6 of IRPC Public Company Limited, 555/2, Energy Complex, building B, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chutachak, Bangkok 10900, or such other date, time and place should the meeting be postponed.   
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

    (            ) 
 

ลงช่ือ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

(       )  
 

ลงช่ือ/Signed                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 
 

ลงช่ือ/Signed                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 
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หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote for the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 
 
กรณีการมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน และ 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ 3.ส าเนาเอกสาร
หลักฐานอย่างครบถ้วน มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form 2.the completed proxy form and 3.the required 
documents show to a registration staff. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 
 

 
 

  เขียนที่/Written at                         

วันที่/Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       
   

(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
      Being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง ดังนี้ 
  Holding a total amount of          share(s) and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
          หุ้นสามัญ            หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง 
            Ordinary share(s)        share(s) having a right to vote equal to     vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 
       Preference share(s)        share(s) having a right to vote equal to   vote(s) 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint   
□    (1)           อายุ      ปี 
          age   years 
     อยู่บ้านเลขที่     ถนน    ต าบล/แขวง    
     Residing at     Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต     จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรือ 
  Amphur/District  Province    Postal Code    or 
 
        (2)  นายณัฐชาติ  จารุจินดา   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 
  Mr. Nuttachat Charuchinda  Independent Director  age                65  years 
     อยู่บ้านเลขที่                52/48       ถนน -      ต าบล/แขวง                   บางเขน...           
     Residing at                 52/48     Road -                Tambon/Sub-district  Bang Khen 
     อ าเภอ/เขต        เมืองนนทบุรี   จังหวัด     นนทบุรี      รหัสไปรษณีย ์ 11000     หรือ 

 Amphur/District     Muang Nonthaburi  Province     Nonthaburi  Postal Code 11000  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563: ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 
         (3)  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์   กรรมการอิสระ   อายุ          65     ปี 
  Miss Siriwan Chierapong  Independent Director  age          65  years 
     อยู่บ้านเลขที่            11/127       ถนน          -   ต าบล/แขวง                   เสาธงหิน           
     Residing at             11/127    Road          -             Tambon/Sub-district   Sao Thong Hin 
     อ าเภอ/เขต       บางใหญ่    จังหวัด       นนทบุรี       รหัสไปรษณีย ์ 11140 หรือ 

 Amphur/District     Bang Yai   Province     Nonthaburi  Postal Code 11140 or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 

 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 

  

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - 
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        (4)  นายชาครีย์ บูรณกานนท์   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 
   Mr. Charcrie Buranakanonda  Independent Director  age       65  years 
     อยู่บ้านเลขที่             21/1        ถนน           -   ต าบล/แขวง                    วงศ์สว่าง           
   Residing at              21/1    Road            -             Tambon/Sub-district  Wongsawang 
     อ าเภอ/เขต             บางซื่อ     จังหวัด      กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย ์ 10800 หรือ 

 Amphur/District     Bang Sue   Province    Bangkok  Postal Code 10800 or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 

        (5)  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์   กรรมการอิสระ   อายุ        66   ปี 
  Air Marshal Boonsuib Prasit  Independent Director  age        66  years 
     อยู่บ้านเลขที่                7/24        ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วัดชลอ            
     Residing at                 7/24    Road     -             Tambon/Sub-district   Wat Chalo 
     อ าเภอ/เขต       บางกรวย    จังหวัด      นนทบุรี        รหัสไปรษณีย ์ 11130 หรือ 

 Amphur/District   Bang Kruai   Province     Nonthaburi  Postal Code 11130 or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held 
on 3 July 2020 at 09.30 a.m. at the Meeting Room, flor 6 of IRPC Public Company Limited, 555/2, Energy Complex, building B,  
Vibhavadi Rangsit Road, Chutachak, Bangkok 10900 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
  

  □ ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
       ประจ าปี 2562 

   Item 1   Subject: To Acknowledge the Company’s 2019 Operating Results and approve the Company’s 2019  
        Financial Statements  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
  
    ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562  
   Item 2    Subject:     To Acknowledge the Interim Dividend Payment of the Company’s 2019 Operating Results 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  
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  □ ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
   Item 3   Subject: To Appoint Auditors and Determine Auditor Fees for the Year 2020 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  

 
    ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 24 
    Item 4   Subject:  To Approve Amendments to the Company’s Article of Association no.22 and no. 24  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
 

  □ ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
   Item 5   Subject: To Approve Board of Directors’ Remunerations for the Year 2020 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  

 

  □ ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Item 6   Subject: To elect or re-elect directors in replacement of those retiring by rotation 
          (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of the entire board of directors 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
   □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr. Woothisarn Tanchai (Independent Director) 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:     นายสมนึก บ ารุงสาลี (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr. Somnuk Bomrungsalee (Independent Director) 

    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain    
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    ชื่อกรรมการ:   นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล (กรรมการอิสระ) 

    Name of director: Mr. Anusorn Sangnimnuan (Independent Director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:   นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ   
    Name of director: Mr. Ekniti Nitithanprapas  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:    นายจุมพล ส าเภาพล (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr. Jumpol Sumpaopol (Independent Director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain    

  □ ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 7   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Any vote cast by the proxy in any agenda item which is not in compliance with this proxy form, shall be invalid and shall not be regarded as  
the vote cast by me/us as the shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers  
or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall  
be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in this proxy form, 
shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed       ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
      (            ) 

ลงช่ือ/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
  (       )  

ลงช่ือ/Signed          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงช่ือ/Signed               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
     (          ) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 

many proxies for splitting votes. 
2. ระเบียบวาระที่ 6: “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ” สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
 For the agenda Item 6: “To elect or re-elect directors in replacement of those retiring by rotation”, the entire board of directors can be elected 

or each director can be elected individually.  
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the 

Proxy Form (Form B). 

 

 

 
 

 

 

  

กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียนและ 2.หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ  
   3.ส าเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถว้น มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form and 2.the completed proxy form and  
   3. the required documents show to a registration staff. 
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ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2  
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 3 July 2020 at 09.30 a.m. at the meeting room, flor 6 of IRPC Public Company  
Limited, 555/2, Energy Complex, building B, Vibhavadi Rangsit Road, Chutachak, Bangkok 10900 or such other date, time and place should  
the meeting be postponed. 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 ระเบียบวาระที ่ เร่ือง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
  Item    Subject: To consider and approve the election of directors (Continued) 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain     
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain  
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  หน้า 1 จาก 6 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder Register No. 
 
 
1)  ข้าพเจ้า           อายุ      ปี 
     I/We            age   years 
     ส านักงานตั้งอยู่เลขที่     ถนน     ต าบล/แขวง       
    Having the office  at No.    Road     Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย ์     
     Amphur/District  Province     Postal Code     
    ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                                                    
     As the custodian of 
    ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
    Being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
    โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้ 
    Holding a total amount of  share(s) and have a right to vote equal to  vote(s) as follows: 
    หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้ 
    Ordinary share (s)  share(s) and have a right to vote equal to  vote(s) as follows: 
    หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้ 
    preference share (s)  share(s) and have a right to vote equal to  vote(s) as follows: 

2)  ขอมอบฉันทะให ้
  Hereby appoint 
 

(1)                     อายุ          ปี 
             age         years 
     อยู่บ้านเลขที่           ถนน         ต าบล/แขวง            
     Residing at           Road       Tambon/Sub-district      
     อ าเภอ/เขต                จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     หรือ 
     Amphur/District     Province               Postal Code        or 

    
        (2)  นายณัฐชาติ  จารุจินดา   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 
          Mr. Nuttachat Charuchinda Independent Director  age        65  years 
     อยู่บ้านเลขที่                52/48       ถนน            -   ต าบล/แขวง                     บางเขน             
     Residing at                 52/48    Road            -               Tambon/Sub-district      Bang Khen 
     อ าเภอ/เขต          เมืองนนทบุรี   จังหวัด       นนทบุรี      รหัสไปรษณีย ์    11000     หรือ 

 Amphur/District   Muang Nonthaburi   Province     Nonthaburi  Postal Code  11000  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 
 
 
 
 
 

 

เขียนที่      
Written at 

วันที ่      เดือน    พ.ศ.     
Date      Month                Year   

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
 

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - 
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    หน้า 2 จาก 6 

        (3)  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ               อายุ          65  ปี 
          Miss Siriwan Chierapong  Independent Director  age          65 years 
     อยู่บ้านเลขที่            11/127       ถนน          -   ต าบล/แขวง                   เสาธงหิน             
     Residing at             11/127    Road          -             Tambon/Sub-district    Sao Thong Hin 
     อ าเภอ/เขต           บางใหญ่     จังหวัด       นนทบุรี       รหัสไปรษณีย ์ 11140     หรือ 

 Amphur/District     Bang Yai    Province     Nonthaburi  Postal Code 11140  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 
 
   (4)        นายชาครีย์ บูรณกานนท์   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 

          Mr. Charcrie Buranakanonda Independent Director  age       65  years 
     อยู่บ้านเลขที่              21/1        ถนน           -   ต าบล/แขวง                   วงศ์สว่าง             
     Residing at              21/1    Road            -             Tambon/Sub-district    Wongsawang 
     อ าเภอ/เขต            บางซื่อ      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย ์     10800 หรือ 

 Amphur/District      Bang Sue   Province    Bangkok  Postal Code     10800 or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 

        (5)  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ   อายุ        66     ปี 
          Air Marshal Boonsuib Prasit Independent Director  age        66  years 
     อยู่บ้านเลขที่                 7/24        ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วัดชลอ             
      Residing at                 7/24    Road     -            Tambon/Sub-district   Wat Chalo 
     อ าเภอ/เขต          บางกรวย     จังหวัด       นนทบุรี       รหัสไปรษณีย ์ 11130     หรือ 

 Amphur/District   Bang Kruai   Province     Nonthaburi  Postal Code 11130  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
     Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held 
on 3 July 2020 at 09.30 a.m.at the meeting room, flor 6 of IRPC Public Company Limited, 555/2, Energy Complex, building B, Vibhavadi 
Rangsit Road, Chutachak, Bangkok 10900 or such other date, time and place should the meeting be postponed.  
 
3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
        มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
        Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
                    มอบฉันทะบางส่วน คือ           หุ้นสามัญ    หุ้น      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                    เสียง   
        Grant partial shares of  ordinary share   shares and have the rights to vote equal to        votes 
      หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                    เสียง   
              preference share  shares and have the rights to vote equal to        votes 
     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 
     The total number of voting right is    votes 
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4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
   ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2562 
   Item 1   Subject: To Acknowledge the Company’s 2019 Operating Results and Approve the 

Company’s 2019 Financial Statements  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562  
 Item 2                Subject:    To Acknowledge the Interim Dividends Payment of the Company’s 2019 Operating Results 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
   Item 3   Subject: To Appoint Auditors and Determine Auditor fees for the Year 2020 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เหน็ด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
          Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

 
 

    ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 24 
    Item 4   Subject:  To Approve Amendments to the Company’s Article of Association no.22 and no. 24  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
          Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 Item 5   Subject: To Approve Board of Directors’ Remuneration for the Year 2020 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
          Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
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   ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
    Item 6   Subject:   To Elect or Re-elect Directors in replacement of those Retiring by Rotation 
          (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

        การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of the entire board of directors 
   เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง    เสียง       
          Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    นายวุฒิสาร ตันไชย (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr. Woothisarn Tanchai (Independent Director)  
                เห็นด้วย           เสียง              ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes             Disapprove               Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นายสมนึก บ ารุงสาลี (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr. Somnuk Bomrungsalee (Independent Director)  

            เห็นด้วย    เสียง         ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr.Anusorn Sangnimnuan (Independent Director)  

            เห็นด้วย    เสียง         ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

 

    ชื่อกรรมการ:    นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
    Name of director: Mr.Ekniti Nitithanprapas  

            เห็นด้วย    เสียง         ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

 

    ชื่อกรรมการ:    นายจุมพล ส าเภาพล (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr.Jumpol Sumpaopol (Independent Director)  

            เห็นด้วย    เสียง         ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 
 
   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 7   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า  การลงคะแนนเสียงนั้น        
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded 
as the vote cast by me/us as the shareholder. 

 
53/55



    หน้า 5 จาก 6 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, 
the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the 
proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
    (           ) 

ลงช่ือ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
    (           ) 

ลงช่ือ/Signed                   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
    (           ) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to the Proxy Form (Form C) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 3 July 2020 at 09.30 a.m.at the meeting room, flor 6 of IRPC Public 

Company Limited, 555/2, Energy Complex, building B, Vibhavadi Rangsit Road, Chutachak, Bangkok 10900 or such other date, time and 

place should the meeting be postponed. 

     

 □ วาระที่  เร่ือง             
  Item Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
 วาระที่      เร่ือง             
  Item Subject:  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
  วาระที่     เร่ือง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
  Item   Subject: To consider and approve the election of directors (Continued) 
    ชื่อกรรมการ              
         Name of director  
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
         Name of director  
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
        Name of director  
    เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
         Name of director  
   □ เห็นด้วย  เสียง           ไม่เห็นด้วย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
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