


 

 

 
ที่ กจญ. 012/2565   

วันที่  4  มีนาคม  2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
 2. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) 
 3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
 6. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 8. ค าชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

หมายเหตุ    บริษัทฯ  จัดส่งเอกสารการประชุมฯ (Hard Copy) ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันท่ี 14 
มีนาคม 2565  โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งพิมพ์บาร์โคด้ (เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) และรายการเอกสารแนบ 1-8 ข้างต้น 
รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR 
Code บนหนังสือเชิญประชุมฯ   

2. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
3. วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) 
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
5. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร “แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report)” 
6. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร) 

 

ข้อควรทราบ  
(1) บริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 และได้น าส่งรายงานฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
ทางไปรษณีย์ เพื่อตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน หรือขอแก้ไขได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบ
ก าหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 

http://www.irpc.co.th/


2 / 13 

(2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย  (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพิ่มเติม และ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้แจ้งสิทธิและขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ 

(3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ฉบับเต็มทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 

 

 
 คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติอนุมัติให้ก าหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)     
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราช
ก าหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

งบการเงินประจ าปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด (“Deloitte”) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียด
ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 
ตามเอกสารหมายเหตุล าดับที่ 1) 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2564 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 67,200 
สินทรัพย์รวม 190,492 
หน้ีสินหมุนเวียน 47,543 
หน้ีสินรวม 102,780 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,712 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

ผลการด าเนินงาน ปี 2564 (ลา้นบาท) 
รายได้จากการขาย 255,115 
รายได้จากการขายสุทธิ* 235,174 
EBITDA 26,961 
ก าไรสุทธ ิ 14,505 

หมายเหตุ: * รายไดจ้ากการขายสุทธิ ไม่รวมถึงภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ คา่บริการท่าเรือ และอื่น ๆ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ    
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณา
อนุมัตงิบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่  
19 มกราคม 2550 โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุน
ส ารองทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวถัดไป  

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 14,505 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และแผนการลงทุนในอนาคต (แผนการลงทุน 5 ปี) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
ก าไรและเพิ่มความสามารถในการท าธุรกิจ รวมทั้งปริมาณกระแสเงินสดที่เพียงพอ โดยเปรียบเทียบผลตอบแทน  
(เงินปันผล) ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 
และข้อ 44 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564) ในอัตราหุ้น
ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2564)  โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
(1) จ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI   
(2) จ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20   
(3) จ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษี 

  หักกลบ  
2. เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,861 
ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบ่งจ่ายจาก 3 
ส่วน ดังนี้ 
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(1) จ านวน  0.04  บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI    
โดยผู้รับเงินปันผลไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

(2) จ านวน  0.05  บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และ
ผู้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80  

(3) จ านวน  0.05 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ 
โดยผู้รับเงินปันผลไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ได้ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
 

ปี 2563 
(ประจ าปี) 

ปี 2564 
(ประจ าปี) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (6,152) 14,505 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.06 0.22** 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,226 4,496** 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) N/A 31** 

หมายเหตุ *  บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 
 ** สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        
           ประจ าปี 2565 

 
 ในการนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท  และพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 
4,496 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของก าไรสุทธิปี 2564  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 
และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือประมาณ 2,861 ล้านบาท 
(รวมเป็นอัตราการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 ทั้งสิ้น 0.22 บาท/หุ้น) ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36  (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และจะ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนด มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบ
บัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน 
รายละเอียดดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด “EY”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 นับเป็นปีที่ 1 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี   
2.1 นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.2  นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6011 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.3 นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 

(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3. ค่าสอบบัญชี  
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ซึ่งเป็น
อัตราที่ลดลงจากปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็น
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่ง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  
 
ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย: บาท) 

ปี 2564 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ปี 2565 
(เสนอผู้สอบบัญชี: EY) 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส  

3,100,000 2,600,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) 400,000 
ค่าบริการส าหรับการสนับสนุนขอ้มูล
เพื่อการตรวจสอบบัญชีของบริษทัใหญ ่

 
- 

 



6 / 13 

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง  
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5. การให้บริการบริษัทอ่ืน  
EY ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 6 แห่ง 
ได้ แก่  1)  บริษัท  น้ ามัน  ไออาร์พี ซี  จ ากั ด  2)  บริษัท  ไออาร์พี ซี  เอ  แอนด์  แอล  จ ากัด  
3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 4) บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด 5) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด และ 
6) บริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อให้งานสอบบัญชี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกส านักงานสอบบัญชีประจ าปี 2565 ที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับสากล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ โดย EY เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
ครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและราคา  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทใน
อุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน โดยค่าสอบบัญชีปี 2565 มีอัตราที่ลดลงจากปี 2564 
จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (EY) โดยมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ  
2. นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6011  หรือ  
3. นายกิตติพันธ ์ เกียรติสมภพ          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050  

และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 จ านวน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) 
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
130,000 บาท เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ทั่วไป 
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วาระที่ 4  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการส าหรับ 
ผลการด าเนินงานปี 2564 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ 
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณา...” (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีใน  
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน ามาปรับให้สอดคล้อง
กับบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
(2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 
(3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาด
ของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

(4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามา
เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ 

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม
จากอัตราของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

(6) กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี 
การแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุม  ตาม
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2565 และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม  (ส าหรับปี 2565) 
ก าหนด อัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ส าหรับปี 2564 ซึ่งที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้ 
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1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ: ใหไ้ด้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมรายครั้ง ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้า

ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน / 
ไม่เป็นตัวเงิน) 

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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นใน
อนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน / 
ไม่เป็นตัวเงิน) 

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

 
2. โบนัสกรรมการ (ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564) 

เสนอจ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 44 ล้าน
บาท โดยพิจารณาอ้างอิงผลประกอบการปี 2564 เทียบเท่าประมาณร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิ  
และให้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ 
จะได้รับมากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2564 และข้อมูลการจ่าย
โบนัสกรรมการในอดีตตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการทั้งคณะส าหรับ 
ผลการด าเนินงานปี 2564 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 

 
 
 
 



9 / 13 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมดออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง จะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ในปี 2565 มีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 ท่าน ได้แก ่
(1) นายกฤษณ ์  อิ่มแสง  กรรมการ 
(2) นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ 
(3) นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ 
(4) พลอากาศโท บุญสืบ   ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ 
(5) นายวุฒิสาร  ตันไชย  กรรมการอิสระ 

 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
(2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมี

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  
(3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 
(รวมทั้ งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  กฎระเบียบของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อก าหนดอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ง 

(7) คณะกรรมการต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ 
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(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ  มีสัดส่วนที่ เหมาะสมและครบถ้วนด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย ผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และ 
ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงิน อย่างน้อย 1 คน 

(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  อาทิ คุณธรรม จริยธรรม  
ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์ (Duty of Care / Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
และหากเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงการคลัง 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ชื่อบุคคลต่อ คณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฎดังตาราง 

รายชื่อกรรมการ 
ประเภท

กรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง 

ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ 

1. นายกฤษณ์  อ่ิมแสง กรรมการ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / บริหาร
ทรัพยากรบุคคล / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

2. นางสาวสิริวรรณ เจยีระพงษ ์ กรรมการอิสระ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /   
บัญชี การเงิน การตรวจสอบ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

3. นายศิริ  จิระพงษ์พันธ ์ กรรมการ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /   
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอเป็น กรรมการ ทดแทน นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) 

4. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ* กรรมการอิสระ บริหารจัดการ /  ความมั่นคง / รัฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทน พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ)์ 

5. นายยอดฉตัร  ตสาริกา กรรมการอิสระ กฎหมาย / บริหารจัดการ / ดิจิตลั / การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทน นายวุฒิสาร ตันไชย) 

 *เปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อจากเดิม นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ เป็น พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 
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ข้อควรทราบ:  
(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ 

(2) บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่า ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) โดยประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ล าดับที่ 4) 

(3) กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทางไปรษณีย์ ตามเอกสารหมายเหตุล าดับที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   
คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไดพ้ิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  และข้อบังคับบริษัทฯ อันจะท าให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน
ภาพรวม อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และส าหรับกรรมการ
ที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
อิสระ (ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 4 และล าดับที่ 5) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  5  ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็น กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 

วาระที่ 6  เรื่องพิจารณา อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
แทนตนได้ โดยโปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) ตาม
เอกสารแนบล าดับที่ 2  บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบค าร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 
2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับการลงทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เม่ือสิ้นสุดการประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www.irpc.co.th/
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ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบล าดับที่ 
5 สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ฉบับแก้ไข) และจัดส่งเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ 
ตามเอกสารหมายเหตุล าดับที่ 6 มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามที่น าเสนอ  
ในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งค าถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พซีี  
จ ากัด (มหาชน) อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น หรือทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ข้าง
ท้ายนี้    เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมและชี้แจงในวันประชุมต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชวลิต  ทิพพาวนิช) 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักกิจการองค์กร 
โทรศัพท ์ 02 765 7000 
โทรสาร  02 765 7999 

QR CODE เพื่อการส่งค าถามล่วงหน้า 

 

mailto:cg@irpc.co.th%20โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล
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ข้อควรทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้ความสะดวกใน 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ  ดังนั้น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือจดทะเบียนใน

ประเทศไทย (เพื่อขอรับ OTP) สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด “TSD” เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ของท่านทางอีเมล สามารถสมัครผ่าน 

URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SET Contact Center: https://www.set.or.th/contactcenter 
โทร: +662 009 9999   
Email: SETContactCenter@set.or.th 
บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 

การประชุมครั้งนี้ เป็น การประชุมสีเขียว (TBCSD Green Meetings)  ตาม (1) แนวทางการประชุมสีเขียวของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) 
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 9 และ (2) โครงการ “Care 
the Bear: Change the Climate Change” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ ยังเป็น การจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Meetings) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html
https://www.set.or.th/contactcenter
mailto:SETContactCenter@set.or.th
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รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
 

1. การมอบฉันทะ 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ 
1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2) นายสมนึก บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายจุมพล  ส าเภาพล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4) นายชัยพร ภู่ประเสริฐ  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบล าดับที่ 5 
1.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  และหากมีการแก้ไขหรือขีดเขียน
ข้อความใด ๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 
 

2. เอกสารท่ีใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
2.1  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) พร้อมหนังสือมอบ

ฉันทะ  (แบบ ก. หรือ  แบบ ข. หรือ แบบ ค. แล้วแต่กรณี)   
 2.2   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดย ผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี  

ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 
สามารถขีดทับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ได้ เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด 

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

2) หนังสือมอบอ านาจจากนิติบุคคล กรณีมอบอ านาจให้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่ง

ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 
 



                                                                                                   - เอกสารแนบ 1 - 
 

4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอ านาจโดยมีอายุไม่เกิน 12 เดือน 

5) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้น
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  (สามารถดาว์โหลดได้จาก www.irpc.co.th)  โดยให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตรา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
2) หนังสือมอบอ านาจจากคัสโตเดียน เพื่อการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
3) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian) 
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
5) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 

และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปลด้วย 

2.5 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าสั่งศาล
แต่งต้ังเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

2.6 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ   
มอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่ งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

http://www.irpc.co.th/
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วิธีปฏบิัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) 

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน การ
ยืน่แบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ 

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/IRPC142805R 
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ทีไ่ม่ใช่กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ) ระบบลงทะเบียนยืน่แบบคำร้อง จะเปิดให้ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
และระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2565 เมื่อปิดการประชุม 
 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงแทน สามารถลงทะเบียนยื่นแบบ
คำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ได้ทางไปรษณียต์ามที่
อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรักษาสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 
บริษัท ไออาร์พีซ ีจำกัด (มหาชน) 
สำนักกิจการองค์กร (การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)  

           เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบเพื่อร่วมประชุมได้ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. 
(ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้ Username และ Password ตามที่ได้รับและปฏิบัติ
ตามคู่มือการใช้งานระบบ 
 
 

หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ INVENTECH Call Center 
02-931-9130 
 @inventechconnect 

เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 5 เม.ย. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.  
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง 

.
4  ยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที ่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://app.inventech.co.th/IRPC142805R


                                                                                                            - เอกสารแนบ 2 - 
  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฎิบัติการ IOS สำหรับระบบปฎิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม 

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
6.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

6.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
6.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
6.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การงดออกเสียงลงคะแนน และ ผลคะแนนของท่าน จะถูกนับรวมกับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์การนับคะแนนที่กําหนด)  
ทั้งนี้  ท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ INVENTEH Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ INVENTECH Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรบั
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้เพื่อการใช้งาน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน INVENTECHConnect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ INVENTECH Connect 
3 
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น สแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/IRPC142805R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม*
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไข และส่ง
เอกสารเพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
   - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
   - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ   
     ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  :  นายกฤษณ์  อิ่มแสง 

อาย ุ(ณ เมษายน 2565)   :   56 ปี 9 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :   กรรมการ  

การศึกษา    :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม    :  หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

:   หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นท่ี 2 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
  :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

:  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
:  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

     สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
:  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นท่ี 9  

     สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
    :  หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563  

:  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 139/2553  

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง 

:   ม.ค.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
:   ม.ค.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

     บริษัท ปตท. น  ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
:  มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัตกิารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย  

     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 6 แห่ง  
      :  ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติ 
          สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)                                                         

:  ก.ย.2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด 
   :  2563 – ปัจจุบัน  รองประธาน-งานคณะกรรมการ FTI-Academy   
      สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

:  2563 – ปัจจุบัน  กรรมการวิสามัญ สภาธุรกจิไทย-ยุโรป 
:  มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน 
:  ส.ค.2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  มี.ค.2562 – ม.ค.2564 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

         บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

: พ.ย.2562 – พ.ค.2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียม 
     ขั นปลาย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

: ต.ค.2561 – ต.ค.2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก ากบัดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

:  ม.ค.2561 - ก.ย.2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยัง่ยืน  
     บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

:  ธ.ค.2560 – ก.พ.2562 กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
:  ก.ย.2560 – ต.ค.2562 ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
:  มี.ค.2559 – ส.ค.2562 กรรมการบริหาร โรงเรียนก าเนิดวิทย์ (KVIS) 
:  ก.พ.2559 – ธ.ค.2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
:  ก.พ.2558 – พ.ย.2562 ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
:  ส.ค.2558 – ม.ค.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ การตลาดขายปลีก  

     บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / บริหารทรัพยากรบคุคล /  
         การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
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   :  ครั งที่ 1 ได้รับการแตง่ตั งจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 11/2560  
          วันท่ี 21 พ.ย. 60 เพื่อทดแทนนายประมวล จันทร์พงษ์ มีผลตั งแต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2560  
          (2560 – 2562) 
     :   ครั งที่ 2 ได้รับการแต่งตั งโดยทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 ให้ด ารงต าแหน่งอีก 
          วาระหนึ่งมีผลตั งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2562 (2562 – 2565) 

การเข้าประชุม   :   1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2564  จ านวน 15/15 (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2563  จ านวน 16/16  (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2562  จ านวน 12/13 (คิดเป็น 92%) 
     :  2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปี 2564    จ านวน   1/1    (คิดเป็น 100%) 
          ปี 2563    จ านวน 10/10  (คดิเป็น 100%) 
          ปี 2562    จ านวน   7/7    (คิดเป็น 100%) 
การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง :  ไมมีหุ้น 
 



เอกสารแนบ 3 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายกฤษณ์  อ่ิมแสง 2 1. กรรมการ / 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน บริษัท 
ปตท. น  ามันและ
การคา้ปลีก จ ากัด 
(มหาชน) 

2. ประธานเจา้หน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั น
ปลาย บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) 

6 1. คณะกรรมการอ านวยการสถาบนั
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) 

2. ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที
แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด 

3. รองประธาน-งานคณะกรรมการ 
FTI-Academy  สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

4. กรรมการวิสามัญ สภาธุรกจิไทย-
ยุโรป 

5. กรรมการบรหิารสถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

6. กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิใน
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิ
เพื่อสังคม 

1. กรรมการ / กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน บริษัท 
ปตท. น  ามันและการค้า
ปลีก จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทท่ี ปตท. ถือหุ้น
ร้อยละ 75 

2. ประธานเจา้หน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั นปลาย 
บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 
45.05  

3. ประธานกรรมการ บริษัท 
พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล 
จ ากดั เป็นบริษัทท่ี ปตท. 
ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

วิสัยทัศน์กรรมการ  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการน าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน พร้อมทั งผลักดันให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  และ
สามารถอยู่รวมกันกับสังคมได้อย่างยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. ให้ข้อเสนอแนะท่ีประโยชน์ต่อการลงทุน การพัฒนาโครงการใหม่ๆ  รวมทั ง การท างานแบบบูรณาการเพื่อให้บริษัทฯ ขับเคล่ือนไปสู่
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั งไว้ 

3. สนับสนุนให้มีการท างานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีด ีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุ
กลุ่มมีความมั่นใจ 

4. ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการสร้างสมดุลทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมตาม
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองและรับรางวัล
จากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั งในและต่างประเทศ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  :  นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ 

อาย ุ(ณ เมษายน 2565)   :  67 ปี 8 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
:  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑติ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม    :  หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท่ี 16  
        สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

:  หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School University  
     of Pennsylvania 

:  หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

:  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)    
   รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
    :  หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 

:  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 102/2551  

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

:   เม.ย.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
    บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี  

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2557 - 2561      ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด  
:  2556 – 2557      กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พทีีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ ง จ ากดั  
:  2555 – 2556      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน  

     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  2552 - 2555      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ พฒันาธุรกจิและบริหารโครงการ  

     หน่วยธุรกจิปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  2548 - 2552       ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ แผนและบริหารบริษัทในเครือ  

     หน่วยธุรกจิปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / บัญชี การเงิน การตรวจสอบ  /  
         การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 



เอกสารแนบ 3 
 
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   :  ครั งที่ 1 ได้รับการแตง่ตั งโดยที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ให้ด ารงต าแหน่งอีก 
         วาระหนึ่งมีผลตั งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2562 (2562 – 2565) 

การเข้าประชุม   :   1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2564   จ านวน 15/15 (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2563   จ านวน 16/16 (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2562   จ านวน 10/10 (คิดเป็น 100%) 
     :  2. กรรมการตรวจสอบ ปี 2564    จ านวน  11/11    (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2563    จ านวน  11/11    (คิดเป็น 100%) 
        ปี 2562    จ านวน    9/9      (คิดเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง :  ไมมีหุ้น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นางสาวสิริวรรณ  
เจียระพงษ ์

 ไม่มี  ไม่มี 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 านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทั งหมดของกจิการ 
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 
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วิสัยทัศน์กรรมการ  

ยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  รักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและมีผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมอย่างสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและเพียงพอกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. เป็นกรรมการตรวจสอบ   โดยท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การ
ก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการน าหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

4. ท าหน้าที่กรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  :  ดร. ศิริ  จิระพงษ์พันธ ์

อาย ุ(ณ เมษายน 2565)   :   67 ปี 9 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :   กรรมการ 

การศึกษา    :   ปริญญาตรี  วิศวกรรมเคมี (เกยีรตินิยม)  
          California Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     :   ปริญญาเอก  วิศวกรรมเคมี Masschusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
    :  หลักสูตร Director Luncheon Briefing (M-DLB) รุ่นที่ 2/2551 

:  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 77/2549     

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 

    :   เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
            กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

:   ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
:   มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 
      :  ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธเิพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
      :  ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  พ.ย. 2560 - ก.ค. 2562 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน 
      :  พ.ย. 2558 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
      :  ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
      :  ก.ย. 2557 - เม.ย. 2558 กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
         บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
      :  ม.ค. 2553 - พ.ย. 2560 ผู้อ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / การเงินการลงทุน / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  

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 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 



เอกสารแนบ 3 
 
วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ   :  เสนอแต่งตั งใหม่ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั งแต่ 5 เมษายน 2565 (2565 – 2568) 

การเข้าประชุม   :   n/a 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง :  ไมมีหุ้น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ ์ 2 1. ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟู
กิจการ บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

2 1. กรรมการ มูลนิธเิพื่อสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2. ที่ปรึกษารัฐมนตรวี่าการกระทรวง
พลังงาน 

 

ไม่มี 

 

วิสัยทัศน์กรรมการ  

สนับสนุนการพัฒนาและปรับตัวในทุกมิติเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามหลักการของสหประชาชาติ (SDGs) และบนพื นฐานการด าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  :  พลเอก อทิธพิล  สุวรรณรัฐ 

อาย ุ(ณ เมษายน 2565)   :  59 ปี 6 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ 
การศึกษา    :  วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22 
     :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

การอบรม    :  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60        

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย) :  ไม่ม ี          

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง  

     : 1 ต.ค. 2564  ผู้ทรงคุณวุฒิพเิศษ กองทัพบก 
     : 1 ธ.ค. 2564  กรรมการ  บริษัท รักษาความปลอดภัย  
                    กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จ ากัด (KTBGS)  

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง               :  1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 ที่ปรึกษา กองทัพบก 
                                                                      :   1 เม.ย. 2562– 30 ก.ย. 2563          รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
                                                                      :   1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561 รองแม่ทัพน้อยที่ 1 
                                                                      :   1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2561          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  บริหารจัดการ / ความมั่นคง / รัฐศาสตร์  / การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

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   :  เสนอแต่งตั งใหม่ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั งแต่ 5 เมษายน 2565 (2565 – 2568) 

การเข้าประชุม   :   n/a 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง  : ไม่มี 

เป็นกรรมการที่มีรายชื่อใน Directors’ Pool ของกระทรวงการคลัง :  ไม่เป็น 

เป็นกรรมการที่มีรายชื่อใน Directors’ Pool ของ IOD    :  ไม่เป็น 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 



เอกสารแนบ 3 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

พลเอก อิทธิพล  
สุวรรณรัฐ  

 ไม่มี 2 1. ผู้ทรงคุณวุฒิพเิศษ กองทัพบก 
2. กรรมการ บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากัด (KTBGS)  

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 านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทั งหมดของกจิการ 
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 

 

วิสัยทัศน์กรรมการ  

 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถก้าวข้ามการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไปข้างหน้าได้
อย่างอย่างมั่นคง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  :  นายยอดฉัตร ตสาริกา 

อายุ (ณ เมษายน 2565)   :  42 ปี 11 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ  

การศึกษา    :  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     :  Bachelor of Laws, University of Bristol 
     :  Master of Laws, University of Bristol 
     :  Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar), Columbia University School of Law 

การอบรม    :  หลักสูตรนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
     :  หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     :  อบรมหลักสูตรผู้น าคล่ืนลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9  

        ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง 
  :  2559 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กองกฎหมายไทย ส านักงาน  

     คณะกรรมการกฤษฎีกา 
:  2563 – ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกอง 2 ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
:  2563 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายใน

ระยะเร่งด่วน 
: 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิสังคมดิจิทลั 

และอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายล้าสมัย คณะกรรมการด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 

:  2557 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2562 – 2563  กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธกิารวิสามัญ  
    วุฒิสภาพิจารณารา่งพระราชบัญญัติองคก์รจัดสรรคลื่นความถี่และ 
    ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
    โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การสรรหาคณะกรรมการ กสทช.) 
:  2562 กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารา่ง

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การพิสูจนย์ืนยันตวัตนทางดจิิทลั) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 



เอกสารแนบ 3 
 

:  2562 กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตคิุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

:  2562 กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารา่ง
พระราชบัญญัติทรัพย์องิสิทธิ พ.ศ. .... 

:  2561 –2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
การยาสูบแห่งประเทศไทย 

:  2561 กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตกิารยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

:  2560 –2563 กรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย  
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

:  2559 –2563 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะต่าง ๆ 
:  2556 –2560 อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  กฎหมาย / บริหารจัดการ / การก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

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   :  เสนอแต่งตั งใหม่ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั งแต่ 5 เมษายน 2565 (2565 – 2568) 

การเข้าประชุม   :   n/a 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :  ไม่มีหุ้น 
  



เอกสารแนบ 3 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายยอดฉัตร ตสาริกา  ไม่มี 5 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกอง 2 
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง 

2. กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งดว่น 

3. อนุกรรมการการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกจิสังคมดิจิทัล และ
อนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
ล้าสมัย คณะกรรมการด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 

4. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กอง
กฎหมายไทย ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

5. อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ไม่มี 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 
1. การมีส่วนได้สว่นเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิตบิุคคลที่อาจม ี
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 านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทั งหมดของกจิการ 
ที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย 

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 

 

วิสัยทัศน์กรรมการ  

ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่สากล สนับสนุนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก (Good Corporate Citizenship) 



                                                                                                                 - เอกสารแนบ 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  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ 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 า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต้องช 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  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 



 
- เอกสารแนบ 5 -  

 
ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

 

ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง ที่อยู ่

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ          
ในวาระที่เสนอ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ประจ าปี 2565 

1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 67 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

589/5 ซ.ลาดพรา้ว 87 (จันทราสุข) 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 
10310 

ไม่มี 

2. นายสมนึก บ ารงุสาลี 64 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

84/25 ซ.บรมราชชนนี 64  
แขวงศาลาธรรมสพน์  
เขตทววีัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10170 

ไม่มี 

3. นายจมุพล  ส าเภาพล 68 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

28 ซ.ลาดปลาเคา้ 75  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

ไม่มี 

4. นายชยัพร  ภู่ประเสริฐ 53 กรรมการอิสระ / 
กรรมการก ากดับดูแลกจิการ 
ที่ดี 

594 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 
10160 

ไม่มี 

  
หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2565 
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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 ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทไม่ได้  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
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ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)      
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(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 าแหน่งอกีก็ได ้
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  

 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ซึ่งมาจากการสรร
หาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย 

   
ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ และในการเรยีกประชุมคณะกรรมการประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกวา่ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็น
เร่งดว่นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจง้การนัดประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชมุให้เรว็กว่านั้นก็ได้ 
 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอาจจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้ ผู้มีหน้าที่
จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บใน
รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
  กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ 
  ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ   หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้กรรมการตั้งแต่   2   คนขึ้นไปเป็น
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
  สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท  หรือสถานท่ีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 การประชุมคณะกรรมการนั้น อาจก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 
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ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบรษิัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรษิัท 

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 ในกรณีเช่นนี้ 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 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกวา่ และต้องมหีุ้นนับรวมกันได้    ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีท่ีข้อบงัคับนี้หรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึง
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 
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(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

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 
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 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยให้แจง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงนิปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ   5   ของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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) 

http://www.irpc.co.th/


 

 
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)  นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ   อายุ       67     ปี 
  Mr.Anusorn Sangnimnuan  Independent Director  age       67   years 
     อยู่บ้านเลขที่         589/5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน   -   ต าบล/แขวง                   คลองเจ้าคุณสิงห์           
     Residing at         589/5 Soi Ladprao 87 (Chandrasuk) Road   -             Tambon/Sub-district   Khlong Chao Khun Sing 
     อ าเภอ/เขต         วังทองหลาง   จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10310     หรือ 

 Amphur/District    Wang Thonglang  Province      Bangkok  Postal Code 10310  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
       (3)  นายสมนึก บ ารุงสาลี    กรรมการอิสระ   อายุ       64     ปี 
  Mr.Somnuk Bomrungsalee  Independent Director  age       64  years 
     อยู่บ้านเลขที่         84/25 ซอยบรมราชชนี 64    ถนน  -    ต าบล/แขวง                   ศาลาธรรมสพน์.           
     Residing at          84/25 Soi Borommaratchachonnani 64 Road -               Tambon/Sub-district   Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต     ทวีวัฒนา    จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10170     หรือ 

 Amphur/District  Thawi Watthana   Province      Bangkok  Postal Code 10170  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 

- เอกสารแนบ 7 - 
  

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 



 

          (4)  นายจุมพล ส าเภาพล    กรรมการอิสระ   อายุ       68     ปี 
          Mr.Jumpol Sumpaopol    Independent Director  age       68  years 
     อยู่บ้านเลขที่                28 ซอยลาดปลาเค้า 75    ถนน    -   ต าบล/แขวง                  อนุสาวรีย์            
     Residing at                28 Soi Ladplakhao 75  Road                Tambon/Sub-district  Anusawari 
     อ าเภอ/เขต       บางเขน   จังหวัด    กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10220     หรือ 

 Amphur/District   Bang Khen   Province    Bangkok  Postal Code 10220  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
        (5)  นายชัยพร ภู่ประเสริฐ   กรรมการอิสระ   อายุ          53      ป ี
  Mr. Chaiyaporn Puprasert  Independent Director  age          53   years 
     อยู่บ้านเลขที่          594 ซอยบางแค 14      ถนน    -   ต าบล/แขวง                   บางแค                  
     Residing at           594 Soi Bang Khae 14   Road    -              Tambon/Sub-district  Bang Khae  
     อ าเภอ/เขต  บางแค      จังหวัด   กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10160     หรือ 

 Amphur/District  Bang Khae   Province   Bangkok  Postal Code 10160  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันท่ี 5 

เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on April 5, 2022, at 
14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and 
relevant laws and regulations, 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/Signature      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

      (            ) 
 

ลงช่ือ/Signature      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

  (       )  
 

ลงช่ือ/Signature                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

    (         ) 
 

ลงช่ือ/Signature                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

    (         ) 
 
 
 



 

หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  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  ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบ   1.แบบฟอร์มลงทะเบียน   2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว  
      3.ส าเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถว้น  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present   1. The registration form, 2. The completed proxy form, and  
        3. Copy of all required documents. 



 

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)  นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ   อายุ       67     ปี 
  Mr.Anusorn Sangnimnuan  Independent Director  age       67   years 
     อยู่บ้านเลขที่         589/5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน   -   ต าบล/แขวง                   คลองเจ้าคุณสิงห์           
     Residing at         589/5 Soi Ladprao 87 (Chandrasuk) Road   -             Tambon/Sub-district   Khlong Chao Khun Sing 
     อ าเภอ/เขต         วังทองหลาง   จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10310     หรือ 

 Amphur/District    Wang Thonglang  Province      Bangkok  Postal Code 10310  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
        (3)  นายสมนึก บ ารุงสาลี    กรรมการอิสระ   อายุ       64     ปี 
  Mr.Somnuk Bomrungsalee  Independent Director  age       64  years 
     อยู่บ้านเลขที่         84/25 ซอยบรมราชชนี 64    ถนน  -    ต าบล/แขวง                   ศาลาธรรมสพน์.           
     Residing at          84/25 Soi Borommaratchachonnani 64 Road -               Tambon/Sub-district   Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต     ทวีวัฒนา    จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10170     หรือ 

 Amphur/District  Thawi Watthana   Province      Bangkok  Postal Code 10170  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- เอกสารแนบ 7 - 
  

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 

  



          (4)  นายจุมพล ส าเภาพล    กรรมการอิสระ   อายุ       68     ปี 
          Mr.Jumpol Sumpaopol    Independent Director  age       68  years 
     อยู่บ้านเลขที่                28 ซอยลาดปลาเค้า 75    ถนน    -   ต าบล/แขวง                  อนุสาวรีย์            
     Residing at                28  Soi Ladplakhao 75  Road                Tambon/Sub-district  Anusawari 
     อ าเภอ/เขต       บางเขน   จังหวัด    กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10220     หรือ 

 Amphur/District   Bang Khen   Province    Bangkok  Postal Code 10220  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
        (5)  นายชัยพร ภู่ประเสริฐ   กรรมการอิสระ   อายุ          53      ป ี
  Mr. Chaiyaporn Puprasert  Independent Director  age          53   years 
     อยู่บ้านเลขที่          594 ซอยบางแค 14      ถนน    -   ต าบล/แขวง                   บางแค                  
     Residing at           594 Soi Bang Khae 14   Road    -              Tambon/Sub-district  Bang Khae  
     อ าเภอ/เขต  บางแค      จังหวัด   กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10160     หรือ 

 Amphur/District  Bang Khae   Province   Bangkok  Postal Code 10160  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565: ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันท่ี 5 

เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on April 5, 2022, at 
14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and 
relevant laws and regulations 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 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2564 

 Item 1  Subject: To acknowledge the Company’s 2021 operating results and approve the Company’s 2021 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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
   Item 2   Subject: To approve dividend payment of the Company’s 2021 operating results  

  (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 3  เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
   Item 3    Subject:     To appoint auditors and determine auditor fees for the year 2022 

   (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 

   ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน 
 ปี 2564 

 Item 4  Subject: To approve the board of directors’ remunerations for the year 2022 and bonus’ for the year 2021 

   (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Item 5   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:    นายกฤษณ์ อิ่มแสง  
    Name of director: Mr. Kris Imsang 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

    ชื่อกรรมการ:     นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Ms. Siriwan Chierapong (Independent Director) 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain    

    ชื่อกรรมการ:   นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  
    Name of director: Mr. Siri Jirapongphan  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
     
  



    ชื่อกรรมการ:   พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ)  
    Name of director: General Alttipol Suwannarat (Independent Director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

    ชื่อกรรมการ:    นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ)  
    Name of director: Mr. Yordchatr  Tasarika (Independent Director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง  

   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 6   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/Signature      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
      (            ) 

ลงช่ือ/Signature      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
  (       )  

ลงช่ือ/Signature         ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงช่ือ/Signature              ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
     (          ) 

  



หมายเหตุ / Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เท่านั้นเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้  

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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 5: “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ” สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 

For the agenda Item 5: “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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแนบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ 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  ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบ   1.แบบฟอร์มลงทะเบียน   2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว  
      3.ส าเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถว้น  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present   1. The registration form, 2. The completed proxy form, and  
        3. Copy of all required documents. 
 



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 2565 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ 
ทั้งนี ้สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the 2022  Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 5, 2022 at 14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in 
compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and relevant laws and regulations 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 
 □ 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 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
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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)             นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล   กรรมการอิสระ    อายุ       67     ปี 
  Mr.Anusorn Sangnimnuan  Independent Director   age       67   years 
     อยู่บ้านเลขที่         589/5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน   -    ต าบล/แขวง                   คลองเจ้าคุณสิงห์           
     Residing at         589/5 Soi Ladprao 87 (Chandrasuk) Road   -             Tambon/Sub-district   Khlong Chao Khun Sing 
     อ าเภอ/เขต         วังทองหลาง   จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10310     หรือ 

 Amphur/District    Wang Thonglang   Province      Bangkok   Postal Code 10310  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

  

เขียนที่      
Written at 

วันที ่      เดือน    พ.ศ.     
Date      Month                Year   

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- เอกสารแนบ 7 - 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
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        (3)  นายสมนึก บ ารุงสาลี     กรรมการอิสระ   อายุ       64     ปี 
          Mr.Somnuk Bomrungsalee   Independent Director  age       64  years 
     อยู่บ้านเลขที่         84/25 ซอยบรมราชชนี 64     ถนน  -    ต าบล/แขวง                   ศาลาธรรมสพน์.           
     Residing at          84/25 Soi Borommaratchachonnani 64 Road -              Tambon/Sub-district   Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต         ทวีวัฒนา      จังหวัด        กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์ 10170     หรือ 

 Amphur/District  Thawi Watthana    Province      Bangkok  Postal Code 10170  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
          (4)  นายจุมพล ส าเภาพล     กรรมการอิสระ   อายุ       68     ปี 
              Mr.Jumpol Sumpaopol    Independent Director  age       68  years 
     อยู่บ้านเลขที่                28 ซอยลาดปลาเค้า 75     ถนน    -   ต าบล/แขวง                  อนุสาวรีย์            
     Residing at                28  Soi Ladplakhao 75   Road                Tambon/Sub-district  Anusawari 
     อ าเภอ/เขต        บางเขน     จังหวัด    กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย ์ 10220     หรือ 

 Amphur/District    Bang Khen    Province    Bangkok  Postal Code 10220  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
        (5)  นายชัยพร ภู่ประเสริฐ    กรรมการอิสระ   อายุ          53 ปี 
          Mr. Chaiyaporn Puprasert   Independent Director  age          53 years 
     อยู่บ้านเลขที่          594 ซอยบางแค 14       ถนน    -   ต าบล/แขวง                   บางแค                  
     Residing at           594 Soi Bang Khae 14    Road    -             Tambon/Sub-district  Bang Khae  
     อ าเภอ/เขต          บางแค       จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10160     หรือ 

 Amphur/District    Bang Khae    Province   Bangkok  Postal Code 10160  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันท่ี  

5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 5, 
2022 at 14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 
and relevant laws and regulations 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 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
 ประจ าปี 2564 

   Item 1  Subject: To acknowledge the Company’s 2021 operating results and approve the Company’s 2021 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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 4256  
   Item 2   Subject: To approve dividend payment of the Company’s 2021 operating results  

  (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 3  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  
 Item 3                Subject:    To appoint auditors and determine auditor fees for the year 2022 

   (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 4  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน 
       ปี 2564 
   Item 4   Subject: To approve the board of directors’ remunerations for the year 2022 and bonus’ for the year 2021 
 □  (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   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Item 5   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: 
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        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:    นายกฤษณ์ อิ่มแสง 
    Name of director: Mr. Kris Imsang 
                เห็นด้วย           เสียง              ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes             Disapprove               Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Ms. Siriwan Chierapong (Independent Director)  

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

    ชื่อกรรมการ:    นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
    Name of director: Mr. Siri Jirapongphan  

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

    ชื่อกรรมการ:    พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: General Alttipol Suwannarat  (Independent Director)  
            เห็นด้วย    เสียง         ไม่เห็นด้วย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr. Yordchatr  Tasarika (Independent Director)  

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

   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 6   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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 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. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและ 
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 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 the proxy form, 
shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signature      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
         (            ) 

 
ลงช่ือ/Signature      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

         (            ) 
 

ลงช่ือ/Signature                   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 2565 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านั้น สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on April 5, 2022 at 14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in compliance 
with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and relevant laws and regulations 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             
  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 
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  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 
    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 
     
 



 
- เอกสารแนบ 8 - 

 
ค ำช้ีแจงกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทฯ จะด าเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
โดยมิได้รับอนุญาต  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล

การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ รวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report  (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี) และ/หรือ 

เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ  
 การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐาน

ประกอบการจัดท ารายงานการประชุมฯ  
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ปรากฏในส าเนาบัตรประชาชนของท่าน ขณะลงทะเบียนเพื่อฯ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติ  หรือการใช้สิทธิตาม
กฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

2. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ  
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล  เพื่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

3. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ได้แก่ 

สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้
ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ 
ลบ ท าลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
Email: PDPAcenter@irpc.co.th   
 






