


 

กจญ.  042/2558 
      

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวันประชุม) 

2.  รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
 3.  แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 4.  รายงานประจ าปี 2557 และรายงานความย่ังยืนประจ าปี 2557 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM) 

5.  รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
6.  นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
7.  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
8.  ข้อบังคับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหมวด 
     ที่ 4 คณะกรรมการ) 
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)    
10. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)  

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา  9.30 น.  ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
(แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

หมายเหตุ :   1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ 
      ประชุม ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 แล้วแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ 

  2. บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์  และได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้าน หรือแก้ไขรายงานการประชุม  ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 
2557  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเมื่อครบก าหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 (การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ) 
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 บริษัทฯ ได้สรุปรายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญต่างๆ ในรอบปี 2557 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 92-118 และรายงานความย่ังยืนประจ าปี 2557 หน้า 104-113 (ตามส่ิงที่
ส่งมาด้วยล าดับที่ 4)  
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2557 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 
   งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท      
ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 188-291 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4)    
 

ฐานะทางการเงิน ปี 2557 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 44,142 
สินทรัพย์รวม 162,798 
หนี้สินหมุนเวียน 49,829 
หนี้สินรวม 94,894 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 67,904 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

 
ผลการด าเนินงาน ปี 2557 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย 281,589 
EBITDA (1,402) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (5,235) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนองบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
และรับทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557    

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)                                                                                    
 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 1/2550 เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักทุนส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว  รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 
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   ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 5,235 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความจ าเป็นในการลงทุนโครงการ UHV  และ
โครงการอื่นๆ และความสามารถในการรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจแล้ว  
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  
2557 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 
(รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) ดังนี้  
   ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็น
เงินประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  
  และก าหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  30 
เมษายน 2558 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และข้อบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ได้ดังนี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2557 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 826 (5,235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การต้ังทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.10 0.08** 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 2,043 1,635** 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 247 n.a.                                                 

หมายเหตุ :   *   บริษัทฯ ได้ต้ังทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ต้ังแต่ปี 2550 

  **  สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
              ประจ าปี 2558 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 

3/52



 

   ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 
3  ของกรรมการทั้งหมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือก
เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
  ในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ 

1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  กรรมการ 
2) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์     กรรมการอิสระ 
3) นายวุฒิสาร ตันไชย     กรรมการอิสระ 
4) นายสรัญ รังคสิริ   กรรมการ 
5) พลโทสสิน ทองภักดี     กรรมการอิสระ 
6) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ   กรรมการ  

  

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตาม
วาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังนี้ 

(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน 
(2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมี

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
(4) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการระดับสูงหรือ
บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

(7) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้
ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 

(8) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of 
Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 
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(9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

(10) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลจ านวน 6 รายดังต่อไปนี้ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
2.นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน พลังงาน และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
3. นายสรัญ รังคสิริ  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
4.พลโทสสิน ทองภักดี   กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความม่ันคง และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
5. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
6.นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ 
 

กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการ 
(เสนอแต่งต้ังใหม่) 

หมายเหตุ :  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 59-67 และหน้า 161-169 
  

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง  6 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เก่ียวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อ
กรรมการล าดับที่ 2, 4 และ 6 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ     
   บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนฯ ในเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ด้วย  (ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) 
   (รายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :(โดยกรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) 
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 6 ราย
ข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัทฯ และท า
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ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังบุคคลทั้ง  6  ราย
ดังกล่าว เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 
 

   ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...” 
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี้  
  1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายคร้ัง 
   2) พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
 3) ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ 
    4) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย  
 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
   ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2557  ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวมาต้ังแต่ปี 2549) ดังนี ้
  คณะกรรมการ : ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายคร้ัง ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

   คณะกรรมการชุดย่อย : ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งต้ังขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายคร้ังเมื่อเข้าร่วมประชุม 
ดังนี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่มี 60,000 บาท ไม่มี 
กรรมการชุดย่อย ไม่มี 45,000 บาท ไม่มี 
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6.2 เงินโบนัสกรรมการ 
   เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
จึงเห็นควรเสนอ งดจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลประกอบการปี 2557 
 

หมายเหตุ :  1.  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการเป็นเงิน 8 ล้านบาท ส าหรับ 
       ผลประกอบการปี 2556 

2. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 59-67 และหน้า 161-169 
3. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 171-172 
4. อัตราค่าตอบแทนที่น าเสนอในปี 2558 เทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร

ตามรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชสี าหรับปี 2558 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)   

   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งต้ังผู้สอบบัญชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี และจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ในระดับเดียวกัน ดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
          เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2558 เป็นปีที่ 8 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปี 2555) 
2) นายสมชาย จิณโณวาท  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดปี 2558 นับเป็นปีที่ส่ี 

 3.   ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2557 (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่
จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)  
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  4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น :   PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 ของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทรนไทย จ ากัด บริษัท  
ไออาร์พีซี พลังงาน จ ากัด บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด และบริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จ ากัด และบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด และบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  
  ทั้งนี้  PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่าง
ดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการท าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละ
รายเพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ ว่าด้วย
เร่ืองการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียง
กัน อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
จ านวน 3,100,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) 
 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติพิเศษให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ (ข้อ 15 และข้อ 22) 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามข้อแนะน าของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 (เร่ืองจ านวนกรรมการ) และข้อ 22 (เร่ืองการ
แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่) ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ในข้ออื่นๆ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ โดยมีข้อความที่ขอแก้ไข ปรากฏ
ดังตาราง  
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ข้อบังคับบริษัทฯ เดิม (ปัจจุบัน) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่จะขอแก้ไขใหม่ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
คน แต่ไม่เกิน 17 คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

 

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
คน แต่ไม่เกิน 15 คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

 

 

 

 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ    
                ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้  รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ  
              ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
                ให้คณะกรรมการ เลือกต้ังกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการด้วย 

หมายเหตุ : ข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 (เร่ืองจ านวนกรรมการ) 
และข้อ 22 (เร่ืองการแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่) ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบ ก หรือแบบ ข) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ประกอบด้วย  

 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน

ที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานประกอบ (กรณีการ
มอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวได้ 
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จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 
2558 เวลา  9.30 น. ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชัน้ 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ ได้เปิด
ให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป  
   
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

                            
 

                           (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

        โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
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หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเคร่ืองหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น  และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2  และส่งมายัง ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร บี 
ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  ก่อนวันประชุม 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2557 ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ ระบุ
ชื่อ - ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น และแนบส าเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2  ส่งมายัง ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร บี    
ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   หรือทางโทรสารหมายเลข 026497999  หรือทางไปรษณีย์
อีเล็กทรอนิกส์ ceo.office@irpc.co.th  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมาย
ธุรกิจตอบรับมาด้วยแล้ว ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจ าปี 2557 ได้ท่านละ 
1 เล่ม  

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) 
5. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) 
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ

ส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุมได้ที่ ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์
ย่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    หรือทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ 
ceo.office@irpc.co.th  

 
 

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท  

โทรศัพท์  02 649 7000 

*การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Green Meeting 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2- 
 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

 การลงทะเบียน 
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 

ก่อนเวลาประชุม ได้ต้ังแต่เวลา 07.30 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2558 
- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและ

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 
 การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ – สกุล   ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวด้วย 

 การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายธรัมพ์  ชาลีจันทร์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3) พลโทสสิน ทองภักดี  กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
4) นายวัชรกิติ วัชโรทัย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
5) นายกฤษฎา อุทยานิน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- ข้อมูลของกรรมการอิสระ ล าดับที่ 1) ถึง 5) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อย1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้อง
ลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ

จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย 

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออก 

โดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน
การรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ  

 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแล
หุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามใน 

 หนังสือมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 
 และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความ
 ถูกต้องของค าแปลด้วย
 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ

 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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Central Court
Level 1

Central Court
Level 1

มาจากรถไฟฟา บีทีเอส
เดินเขาทางเช�่อมสกายวอลค

ใชทางเดินเสนสีขาวเขาหองประชุมไดไมจำกัดเวลา

By BTS
From the sky walk, use WHITE LINE 

to enter the meeting room all the time

10.00 น. เปนตนไป สามารถใชทางเดินเสนประสีขาว

ไดอีกทางหนึ่ง

10.00 a.m. onwards, can use another option 

(DASHED LINE)

มาโดยรถยนต
ตรงไปที่อาคารจอดรถ 3,000 คัน

เสนสีน้ำเง�นเร�ยบ ทางเขาอาคารจอดรถ

By car
BLUE LINE to enter Parking Building

ขอแนะนำการเดินทาง
รถไฟฟา BTS        :   ณ สถานีสยาม หร�อ ช�ดลม ใชทางเขาหมายเลข 2

โดยรถประจำทาง      :   รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา : สาย 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

             รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

โดยรถยนตสวนบุคคล / แท็กซ�่ : ใชทางเขาหมายเลข 1 หร�อ 5 

Transportation

Sky Train        :   Siam station or Chidlom Station (Entrance Number 2)

Bus Routes        :   Bus : No. 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

            A/C bus : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

Private Car / Taxi   :  Entrance  Number 1 or 5

ขอแนะนำการเดินทาง
รถไฟฟา BTS        :   ณ สถานีสยาม หร�อ ช�ดลม ใชทางเขาหมายเลข 2

โดยรถประจำทาง      :   รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา : สาย 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

             รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

โดยรถยนตสวนบุคคล / แท็กซ�่ : ใชทางเขาหมายเลข 1 หร�อ 5 

Transportation

Sky Train        :   Siam station or Chidlom Station (Entrance Number 2)

Bus Routes        :   Bus : No. 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

            A/C bus : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

Private Car / Taxi   :  Entrance  Number 1 or 5

สกายวอลค

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

Royal Police
Headquarter

วัดปทุมวนาราม
Wat Pathum Wanaram

โรงเร�ยน วัดปทุมวนาราม
Wat Pathum Wanaram School

โรงพยาบาล
ตำรวจ
Police

Hospital

เซ็นทรัล เว�ลด

เซน อิเซตัน

ลานจอด P2-P10

ดิออฟฟศเซส
แอท เซ็นทรัลเว�ลด

The Offices
at Central Word

   

สถานที่ประชุมผูถือหุน 

ไออารพีซ� 

เซ็นทาราแกรนด ชั้น 22
IRPC AGM Venue

Centara Grand, 22nd Fl. 

สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุน บร�ษัท ไออารพีซ� จำกัด (มหาชน)Venue of the Annual General Meeting of Shareholders
for the year 2015 of IRPC Public Company Limited

เปดบร�การ 8:00-22.00 น.

ทางเขา 1
Entrance No.1

ทางเขา 2
Entrance No.2

ทางเขา 5
Entrance No.5

April 3,2015 at 9:30 a.m.
At Bangkok Convention Centre, 22nd floor (Convention centre Side)

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
No.999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330

วันศุกรที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9:30 น.
ณ หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ชั้น 22 (ฝงศูนยประชุม)

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเว�ลด ราชประสงค

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เสนทางเขาสูโรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเว�ลด จอดรถที่อาคารจอดรถ 3,000 คัน ชั้น P2 - P10

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Parking Bldg 3,000 Unit at P2 - P10

เสนทางเดินไปสถานที่ประชุม
Direction to the Meeting Room

มาจากรถไฟฟา บีทีเอส ใชทางเดินสกายวอลค
By BTS, use the Sky Walk

10:00 น. เปนตนไป สามารถใชอีกเสนทางหนึ่ง
10:00 a.m. onwards, addition way can be used

มาโดยรถยนต เขาทางหมายเลข 1 หร�อ 5 ไปยังอาคารจอดรถ 3,000 คัน
By Car, Entrance No.1 or No.5 to Parking Bldg. 3,000 units Parking Bldg 3,000 Unit 

at P2 - P10
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Central Court
Level 1

Central Court
Level 1

มาจากรถไฟฟา บีทีเอส
เดินเขาทางเช�่อมสกายวอลค

ใชทางเดินเสนสีขาวเขาหองประชุมไดไมจำกัดเวลา

By BTS
From the sky walk, use WHITE LINE 

to enter the meeting room all the time

10.00 น. เปนตนไป สามารถใชทางเดินเสนประสีขาว

ไดอีกทางหนึ่ง

10.00 a.m. onwards, can use another option 

(DASHED LINE)

มาโดยรถยนต
ตรงไปที่อาคารจอดรถ 3,000 คัน

เสนสีน้ำเง�นเร�ยบ ทางเขาอาคารจอดรถ

By car
BLUE LINE to enter Parking Building

ขอแนะนำการเดินทาง
รถไฟฟา BTS        :   ณ สถานีสยาม หร�อ ช�ดลม ใชทางเขาหมายเลข 2

โดยรถประจำทาง      :   รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา : สาย 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

             รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

โดยรถยนตสวนบุคคล / แท็กซ�่ : ใชทางเขาหมายเลข 1 หร�อ 5 

Transportation

Sky Train        :   Siam station or Chidlom Station (Entrance Number 2)

Bus Routes        :   Bus : No. 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

            A/C bus : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

Private Car / Taxi   :  Entrance  Number 1 or 5

ขอแนะนำการเดินทาง
รถไฟฟา BTS        :   ณ สถานีสยาม หร�อ ช�ดลม ใชทางเขาหมายเลข 2

โดยรถประจำทาง      :   รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา : สาย 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

             รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

โดยรถยนตสวนบุคคล / แท็กซ�่ : ใชทางเขาหมายเลข 1 หร�อ 5 

Transportation

Sky Train        :   Siam station or Chidlom Station (Entrance Number 2)

Bus Routes        :   Bus : No. 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

            A/C bus : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

Private Car / Taxi   :  Entrance  Number 1 or 5

สกายวอลค

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

Royal Police
Headquarter

วัดปทุมวนาราม
Wat Pathum Wanaram

โรงเร�ยน วัดปทุมวนาราม
Wat Pathum Wanaram School

โรงพยาบาล
ตำรวจ
Police

Hospital

เซ็นทรัล เว�ลด

เซน อิเซตัน

ลานจอด P2-P10

ดิออฟฟศเซส
แอท เซ็นทรัลเว�ลด

The Offices
at Central Word

   

สถานที่ประชุมผูถือหุน 

ไออารพีซ� 

เซ็นทาราแกรนด ชั้น 22
IRPC AGM Venue

Centara Grand, 22nd Fl. 

สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุน บร�ษัท ไออารพีซ� จำกัด (มหาชน)Venue of the Annual General Meeting of Shareholders
for the year 2015 of IRPC Public Company Limited

เปดบร�การ 8:00-22.00 น.

ทางเขา 1
Entrance No.1

ทางเขา 2
Entrance No.2

ทางเขา 5
Entrance No.5

April 3,2015 at 9:30 a.m.
At Bangkok Convention Centre, 22nd floor (Convention centre Side)

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
No.999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330

วันศุกรที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9:30 น.
ณ หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ชั้น 22 (ฝงศูนยประชุม)

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเว�ลด ราชประสงค

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เสนทางเขาสูโรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเว�ลด จอดรถที่อาคารจอดรถ 3,000 คัน ชั้น P2 - P10

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Parking Bldg 3,000 Unit at P2 - P10

เสนทางเดินไปสถานที่ประชุม
Direction to the Meeting Room

มาจากรถไฟฟา บีทีเอส ใชทางเดินสกายวอลค
By BTS, use the Sky Walk

10:00 น. เปนตนไป สามารถใชอีกเสนทางหนึ่ง
10:00 a.m. onwards, addition way can be used

มาโดยรถยนต เขาทางหมายเลข 1 หร�อ 5 ไปยังอาคารจอดรถ 3,000 คัน
By Car, Entrance No.1 or No.5 to Parking Bldg. 3,000 units Parking Bldg 3,000 Unit 

at P2 - P10
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- สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 -



- ส่ิงที่สงมาดวย 5  - 

 

 

ช่ือ – นามสกุล    : นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 

อายุ    :  59 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  : กรรมการ 

การศึกษา    :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

    :  มหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร (M.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญ่ีปุน 

    :  ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญ่ีปุน   

การฝกอบรม    :  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  

        (ปรอ.) รุนที่ 22 

    :  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

    :  หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ 

       องคการมหาชน รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา 

    :  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 8 (วตท. 8) 

    :  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รุนที่ 1 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

         ไทย (IOD) รุนที่ 24/2547 

    :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

        ไทย (IOD) รุนที่ 51/2547 

    :  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

       ไทย (IOD) รุนที่ 14/2547 

    :  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

       บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 4/2555 

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน  

ตําแหนงในบริษัทมหาชน   : 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

      : 2554 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  

        บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

    : 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบริษัทจํากัดและอ่ืนๆ  : 2557 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมความรวมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัล 

       สมเด็จเจาฟามหาจักรี 

      : 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแหงประเทศไทย 

      : 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

      : 2556 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือขายความรวมมือพัฒนาอุตสาหกรรมดาน 

        วิศวกรรมชีวการแพทย   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    : 2554 – ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

    : 2554 – ปจจุบัน อุปนายก สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    : 2553 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญ่ีปุน 

    : 2553 – ปจจุบัน คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเกา วิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณ 

      มหาวิทยาลัย 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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- ส่ิงที่สงมาดวย 5  - 

    : 2552 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

     : 2552 – ปจจุบัน กรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง  :  2556  กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

   :  2554-2556 กรรมการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

     กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   :  2554  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  

     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

   : 2553-2555 ประธานกลุมอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามันปโตรเลียม สภาอุตสาหกรรม 

     แหงประเทศไทย 

    : 2553 - 2554 กรรมการและที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

   : 2553  คณะอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี 

     โลหะและวัสดุแหงชาติ 

   : 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

   : 2552- 2554 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

   : 2552  ประธานคณะอนุกรรมการกํากับแนวทางหนวยปฏิบัติการกลาง ศูนยนาโน 

     เทคโนโลยีแหงชาติ 

ความรู/ความชํานาญพิเศษ  :  ดานพลังงาน ปโตรเลียม ปโตรเคมีและการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 4-5 ) 

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการระดับสูง-   : ใช 

หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง         : ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   : ใช 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย : ไมมี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : คร้ังที่ 1 ไดรับแตงต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2557 เพื่อทดแทน 

        นายณรงคกร ชวาลสันตติ มีผลต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2557  (2555 – 2558) 

        (หมายเหตุ: อดีตเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ เม่ือป 2552 ส้ินสุดป 2556) 

การเขาประชุมในรอบป 2557  : คณะกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 4/4 (คิดเปน  100%)   

การถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการ/ผูเกี่ยวของ    : 10,000 หุน (คิดเปน 0.00005% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

         : คูสมรส 90,000 หุน (คิดเปน 0.00044% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอ่ืน 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

นายไพรินทร ชูโชติถาวร 2

 

  

1. กรรมการ และประธาน 

   เจาหนาที่บริหารและ 

   กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท    

   ปตท. จํากัด (มหาชน) 

10 

 

 

 

1. กรรมการ คณะกรรมการ 

 สงเสริมความรวมมือภาค   

 สังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จ 

 เจาฟามหาจักรี 

1. กรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน)  
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ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

 

 

 2. กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจ 

   และผลิตปโตรเลียม จํากัด   

   (มหาชน) 

 

 2. ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบัน

พลังงานทางเลือกแหง  

ประเทศไทย 

3. ที่ปรึกษา ประธานสภา 

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

4. ที่ปรึกษา คณะกรรมการ

เครือขายความรวมมือพัฒนา

อุตสาหกรรมดานวิศวกรรม 

ชีวการแพทย   กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. กรรมการ สมาคมบริษัทจด 

ทะเบียนไทย 

6. อุปนายก สมาคมนิสิตเกา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7. ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญ่ีปุน 

8. คณะที่ปรึกษาสมาคม 

นิสิตเกา วิศวกรรมศาสตรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 9. กรรมการอํานวยการ  

สถาบันปโตรเลียมแหง 

 ประเทศไทย 

 10. กรรมการนักธุรกิจเพื่อ

ส่ิงแวดลอมไทย สถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย 

    ซ่ึงเปนบริษัทที่ ประกอบ

ธุรกิจปโตรเลียมและธุรกิจ

ตอเนื่อง เปนผูถือหุนใหญ 

ของบริษัทฯ  (รอยละ 

38.51) และมีการซ้ือขาย

วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ

ระหวางกัน 

2.  กรรมการ บริษัท ปตท.    

  สํารวจและผลิตปโตรเลียม  

   จํากัด (มหาชน)   เปน   

   บริษัทที่ บมจ. ปตท. ถือ 

   หุนรอยละ 65.28 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ทําหนาที่เปนประธานกรรมการกํากับดูแลการประชุมคณะกรรมการฯ ใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเปนไปตาม

กฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความเห็นอยางเปนเปนอิสระ 

2. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

3. รวมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว 

4. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม และพัฒนาประเทศดานการศึกษา และสรางความรูความ

เขาใจรวมกับสาธารณชนเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและย่ังยืน 

5. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งให    

ความสําคัญในการผลักดันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการตอตานคอรรัปชันสูกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  
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ช่ือ – นามสกุล    : นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  

อายุ     :  69 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  : กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)   

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

:  M.A. Economics, Georgetown University, USA 

การฝกอบรม    :  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 40 

:  หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ 

   นักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกลา รุนที่ 5 

:  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (นบส.1) รุนที่ 13/2536 

:  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 5  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

       บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 8/2547 

     :  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

        บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 10/2547 

    : หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    

       บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 13/2547 

    : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

      ไทย (IOD) รุนที่ 104/2551 

: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (IOD) รุนที่ 27/2552 

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน   

ตําแหนงในบริษัทมหาชน   : พ.ค.2552 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

     : เม.ย.2552 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

     : 2556 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

       บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

: 2553 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

      : 2552 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนแอดวานซ   

                                                                                                    จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบริษัทจํากัดและอ่ืนๆ  : 2555 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด 

      : 2554 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร จํากัด 

      : 2552 - ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เอเวอรกรีน พลัส จํากัด   

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง  : พ.ย. 2554 - ต.ค. 2557  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

        (มหาชน) 

  :  2549 - 2551    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา  

     บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

    :  2548-2550    ประธานกรรมการ บริษัท โรงกล่ันน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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    :  2547-2551    ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  

       (มหาชน) 

    :  2547-2551    ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

    :  2546-2550   ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

    :  2546-2550   ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

    :  2546-2547    ประธานกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

    :  2545-2549    ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ความรู/ความชํานาญพิเศษ  : ดานบัญชีและการเงินและการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา  4-5 ) 

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการระดับสูง-   : ใช 

หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง        : ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   : ใช 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย : ไมมี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : คร้ังที่ 1 ป 2552 – 2555 

     : คร้ังที่ 2 ป 2555 – 2558  

การเขาประชุมในรอบป 2557  : 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 13/13 (คิดเปน  100%) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 12/12 (คิดเปน 100%) 

2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จํานวน 6/6 (คิดเปน 100%) 

การถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการ/ผูเกี่ยวของ  : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอ่ืน 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

นายเชิดพงษ สิริวิชช 3 

 

 

 

 

 

 

  

1. ประธานกรรมการ บริษัท   

โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ บริษัท 

เงินทุนแอดวานซ จํากัด   

(มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ  / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง บริษัท โทรีเซน

ไทย เอเยนตซีส จํากัด 

(มหาชน) 

3 

 

 

 

 

1. ประธานกรรมการ บริษัท  

   ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด 

2. ประธานกรรมการ บริษัท  

   วิทัยไบโอเพาเวอร จํากัด 

3. กรรมการ บริษัท เอเวอรกรีน  

   พลัส จํากัด 

- ไมมี   -  
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คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 

1. การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ / บริษัทยอย /บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือนิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

คุณสมบัติ 

    1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  เปน  ไมเปน 

    1.2.เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เปน  ไมเปน 

    1.3.มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  มี  ไมมี 

    1.4.ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  มี  ไมมี 

2. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษา 

ที่รับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย 

 เปน 

 

 ไมเปน 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 

ผลการดําเนินงาน 

1. เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหนาทีต่รวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม

ภายใน คัดเลือกผูสอบบัญชี และพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และ

ผลักดันใหบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชัน และสงเสริมการปฏิบัติอยางจริงจัง 

2. ในระหวางที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดเสนอแนวทางการปรับปรุงขอกําหนดดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ใหเขมขนขึ้น สงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งให    

       ความสําคัญในการผลักดันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสูกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ 

3. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

4. รวมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว 

5. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม และสรางความรูความเขาใจรวมกับสาธารณชนเพื่อให

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและย่ังยืน 
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ช่ือ – นามสกุล    : นายสรัญ รังคสิริ 

 อายุ     :  58   ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  :  กรรมการ 

การศึกษา    :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ 

         มหาวิทยาลัย 

    :   M.S. Management, Polytechnic Institute of New York., USA 

การฝกอบรม    :  NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the  

        University of Pennsylvania, USA 

    :  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  

        รุนที่ 23 

    :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 1  

       สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

    :  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

         ไทย (IOD) รุนที่ 8/2547 

   :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

       ไทย (IOD) รุนที่ 61/2548 

   :  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) สมาคมสงเสริมสถาบัน 

      กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 19/2548 

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน    

ตําแหนงในบริษัทมหาชน  : ต.ค. 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

  : ต.ค. 2556 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

  :  ต.ค. 2556 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  : ต.ค. 2556 – ปจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับ

     ดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

ตําแหนงในบริษัทจํากัดและอ่ืนๆ  : พ.ค. 2557 – ปจจุบัน        ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด  

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง:   : ต.ค. 2556 – ต.ค. 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)   

  : 2554 - ก.ย. 2556 รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจน้ํามัน    

      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  : 2554 - ก.ย. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด   

  : 2554 - ก.ย. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด  

  : 2554 - ก.ย. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 

  : 2553 – 2554  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ การตลาดขายปลีก   

      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

    : 2552 – 2553  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ การตลาดพาณิชยและตางประเทศ  

       บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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    : 2551 – 2552  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ส่ือสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม  

       บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ความรู/ความชํานาญพิเศษ  : ดานพลังงาน ปโตรเลียม ปโตรเคมี และการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 4-5) 

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการระดับสูง-   : ใช 

หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง        : ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   : ใช 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย : ไมมี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : คร้ังที่ 1  ไดรับแตงต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 12/2556 เพื่อทดแทน 

        นายวิชัย พรกีรติวัฒน มีผลต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556  (2555 – 2558) 

การเขาประชุมในรอบป 2557  : 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 13/13 (คิดเปน 100%) 

2. คณะกรรมการบริหาร จํานวน 7/8 (คิดเปน 87.5%)  

การถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการ/ผูเกี่ยวของ         : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอ่ืน 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

นายสรัญ รังคสิริ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

   กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2. กรรมการ/ กรรมการสรรหา 

   และกําหนดคาตอบแทน /  

   กรรมการกํากับดูแลกิจการ    

   บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล  

    จํากัด (มหาชน) 

 

1 

 

 

 

 

1. ประธานกรรมการ บริษัท  

   พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง  

   จํากัด 

1.ประธานเจาหนาที่ 

   ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ 

   ปโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท  

   ปตท. จํากัด (มหาชน)  ซ่ึง 

   เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ  

   ปโตรเลียมและธุรกิจ 

   ตอเนื่อง เปนผูถือหุนใหญ  

   ของบริษัทฯ  (รอยละ  

   38.51) และมีการซ้ือขาย 

   วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ 

   ระหวางกัน 

2.กรรมการ/ กรรมการ 

   สรรหาและกําหนด   

   คาตอบแทน / กรรมการ 

   กํากับดูแลกิจการ บริษัท  

   พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

   จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท 

   ที่   บมจ. ปตท. ถือหุนรอย 

   ละ 48.89 
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ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

     3. ประธานกรรมการ บริษัท  

   พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง  

   จํากัด เปน บริษัทที่ บมจ.     

   ปตท. ถือหุนรอยละ 50  

   และ  บมจ. ไออารพีซี ถือ 

   หุนรอยละ 25 

 
 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. เปนกรรมการบริหาร (มกราคม-ตุลาคม 2557) ทําหนาที่กล่ันกรองแผนธุรกิจและ งบประมาณประจําป ตลอดจนทิศทางนโยบายการ

ลงทุน และการบริหารความเส่ียง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. เปนประธานกรรมบริหารความเส่ียงกําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารความเส่ียงประจําป 2558 และวางระบบการบริหารความ

เส่ียงของบริษัทฯ รวมกับฝายจัดการ 

3. รวมกําหนด นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

4. รวมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว 

5. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม และสรางความรูความเขาใจรวมกับสาธารณชนเพื่อให

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและย่ังยืน 

6. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งให    

ความสําคัญในการผลักดันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสูกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  
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ช่ือ – นามสกุล    : พลโทสสิน  ทองภักดี    

อายุ     :  57  ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  โรงเรียนเตรียมทหาร 

:  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

การฝกอบรม    :  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 68/2532 

:  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนที่ 40/2541 

:  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  

    รุนที่ 24/2554  

:  หลักสูตรช้ันนายพัน เหลา ม. รุนที่ 7/87 FT.KNOX, KY ประเทศสหรัฐอเมริกา  

:  หลักสูตรนายทหารซอมบํารุง FT.KNOX, KY ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  - ไมมี – 

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน   

ตําแหนงในบริษัทมหาชน   :  ต.ค. 2557 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

:  ก.ย. 2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบริษัทจํากัดและอ่ืนๆ   :  2555 - ปจจุบัน    เจากรมยุทธการทหารบก 

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง  :  2550          รองเจากรมยุทธการทหารบก 

   : 2546           ผูอํานวยการกอง กรมยุทธการทหารบก 

   : 2543           ฝายเสนาธิการ ประจํากรมยุทธการทหารบก (อัตรา พ.อ.(พ)) 

   : 2540           รองผูอํานวยการกอง กรมยุทธการทหารบก 

ความรู/ความชํานาญพิเศษ  : ดานความม่ันคงและการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 4-5) 

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการระดับสูง-   : ใช 

หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง        : ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   : ใช 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย : ไมมี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : คร้ังที่ 1  ไดรับแตงต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2557 เพื่อทดแทน 

        นายเจตน ธนวัฒน มีผลต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2557  (2555 – 2558) 

การเขาประชุมในรอบป 2557  : 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 4/4 (คิดเปน 100%) 

2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จํานวน 1/1 (คิดเปน 100%) 

การถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการ/ผูเกี่ยวของ  : ไมมี 

  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอ่ืน 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

พลโทสสิน  ทองภักดี   - ไมมี    -  1 1. เจากรมยุทธการทหารบก - ไมมี -  
 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 

1. การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ / บริษัทยอย /บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือนิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

คุณสมบัติ 

    1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  เปน  ไมเปน 

    1.2.เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เปน  ไมเปน 

    1.3.มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  มี  ไมมี 

    1.4.ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  มี  ไมมี 

2. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษา 

ที่รับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย 

 เปน 

 

 ไมเปน 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. เปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดทําหนาทีพ่ิจารณาและเสนอแผนการกํากับดูแลกิจการป 2558 และกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สูมาตรฐานสากล 

นอกจากนั้นยังรวมสงเสริมการดําเนินธรุกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 

รวมทั้งใหความสําคัญในการผลักดันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสูกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  

2. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

3. รวมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว 

4. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม และสรางความรูความเขาใจรวมกับสาธารณชนเพื่อให

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและย่ังยืน 
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ช่ือ – นามสกุล    : นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ    

อายุ     :  57 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  :  กรรมการ 

การศึกษา    :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี 

          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การฝกอบรม    :  หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุนที่ 3 /2552 สมาคมบริษัท 

          จดทะเบียนไทย  

    :  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง  

        สถาบันพระปกเกลา (ปปร.) รุนที่ 15/2555 

    :  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 16/2556 

    :  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  

        (ปรอ.) รุนที่ 26/2556 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

                                                               ไทย (IOD) รุนที่ 132/2553  

    :  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

       (IOD) รุนที่ 38/2555 

      :  หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)  

          สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 12/2555 

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน   

ตําแหนงในบริษัทมหาชน   : ต.ค. 2556 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ / เลขานุการคณะกรรมการ

        บริษัท บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

     : ต.ค. 2557 – ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

     : ต.ค. 2556 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ สังกัดประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  

         กลุมธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

     : พ.ย. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบริษัทจํากัดและอ่ืนๆ  : ส.ค. 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด  

     : ส.ค. 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จํากัด 

     : ส.ค. 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด 

     : พ.ย. 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี เอ แอนด แอล จํากัด 

     : พ.ย. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง  :  ต.ค. 2556 – 2557 กรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   

        บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)   

     :  ม.ค. 2555 – ต.ค. 2556 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

     :  ต.ค. 2554 - ก.ย. 2556  กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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    :  2553 - ก.ย. 2556  รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  

        บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

    :  มี.ค. 2552- ต.ค. 2556 กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 

    : 2552 - 2553   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ แผนและบริหารบริษัทในเครือ  

       หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

    : 2551 - 2552   ผูชวยกรรมการอํานวยการดานวางแผนกลยุทธ และพัฒนาธุรกิจ  

       บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

    : 2550 - 2551   ผูชวยกรรมการอํานวยการงานธุรกิจ บริษัท ไทยออยล จํากัด  

       (มหาชน) 

ความรู/ความชํานาญพิเศษ  : ดานพลังงาน ปโตรเลียม ปโตรเคมี และการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 4-5) 

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการระดับสูง-   : ใช 

หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง        : ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   : ใช 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย : ไมมี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : คร้ังที่ 1  ไดรับแตงต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  11/2556  เพื่อทดแทน 

        นายอธิคม เติบศิริ มีผลต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556  (2555 – 2558) 

การเขาประชุมในรอบป 2557  : 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 13/13 (คิดเปน 100%) 

                2. คณะกรรมการบริหาร      จํานวน 8/8 (คิดเปน 100%)  

การถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการ/ผูเกี่ยวของ : 6,000,000 หุน (คิดเปน 0.02936% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอ่ืน 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ 1 

  

1. รองกรรมการผูจัดการใหญ  

   สังกัดประธานเจาหนาที่ 

   ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเคมี  

   ขั้นปลาย บริษัท ปตท.จํากัด  

   (มหาชน) 

6 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

1. ประธานกรรมการ บริษัท  

   น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด 

2. ประธานกรรมการ บริษัท  

   ไทย เอบีเอส จํากัด 

3. ประธานกรรมการ บริษัท  

   ไออารพีซี โพลีออล จํากัด 

4. ประธานกรรมการ  

   บริษัท ไออารพีซี เอ แอนด  

   แอล จํากัด 

5. กรรมการ พีทีที โพลีเมอร  

   มารเก็ตต้ิง จํากัด 

 

 

1.  รองกรรมการผูจัดการ 

ใหญ สังกัดประธาน

เจาหนาที่ปฏิบัติการ  

กลุมธุรกิจปโตรเคมีขั้น

ปลาย บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

และธุรกิจตอเนื่อง เปนผู

ถือหุนใหญ ของบริษัทฯ  

(รอยละ 38.51) และมีการ

ซ้ือขายวัตถุดิบ และ

ผลิตภัณฑระหวางกัน 
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ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

    6. กรรมการ บริษัท อูเบะ  

เคมิคอลส (เอเชีย) จํากัด   

(มหาชน) 

 2. ประธานกรรมการ บริษัท 

น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด / 

บริษัท ไทย เอบีเอส จํากัด 

/ บริษัท ไออารพีซี โพลี

ออล จํากัด / บริษัท ไออาร

พีซี เอ แอนด แอล จํากัด 

เปนบริษัทยอยของ บริษัท 

ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

3. กรรมการ บริษัท พีทีที  

โพลีเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด

เปน บริษัทที่ บมจ. ปตท. 

ถือหุนรอยละ 50 และ    

บมจ. ไออารพีซี ถือหุน

รอยละ 25 

4. กรรมการ บริษัท อูเบะ เค

มิคอลส (เอเชีย) จํากัด 

(มหาชน) บมจ. ไออารพีซี 

ถือหุนรอยละ 25 

 
 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ไดวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจสูความเปนเลิศจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการขอขัดแยงและยุติคดีพิพาทที่สําคัญ รวมถึงพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เพื่อวางรากฐานใหพนักงานขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตตอไป 

2. เปนกรรมการบริหาร (มกราคม-ตุลาคม 2557) ทําหนาที่กล่ันกรองแผนธุรกิจและ งบประมาณประจําป ตลอดจนทิศทางนโยบายการ

ลงทุน และการบริหารความเส่ียง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

4. รวมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว 

5. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม และสรางความรูความเขาใจรวมกับสาธารณชนเพื่อให

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและย่ังยืน 

6. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งให    

ความสําคัญในการผลักดันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสูกรรมการ ผูบริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ 
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ช่ือ – นามสกุล    : นายวสันต  สรอยพิสุทธ์ิ 

อายุ     :  68  ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

:  เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

:  ศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักด์ิ สาขานิติศาสตร วิทยาลัยเซาทอีส 

   บางกอก 

การฝกอบรม    :  ไมมี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  ไมมี 

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน 

ตําแหนงในบริษัทมหาชน   :  ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทจํากัดและอ่ืนๆ  : 24 ก.ย. 2557 – ปจจุบัน คณะทํางานฝายกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

     :  15 ต.ค. 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ 

ประวัติการทํางาน 5 ป ยอนหลัง  :  ต.ค. 2554 – ต.ค. 2556 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

:  พ.ค. 2551 – ต.ค. 2554 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

:  ต.ค. 2549 – ต.ค. 2550 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 

:  2547 – 2548  ประธานศาลอุทธรณภาค 7 

:  2542 – 2547  ผูพิพากษาศาลฎีกา 

:  2538 – 2539  อธิบดีผูพิพากษาภาค 8 

:  2516 – 2551  ขาราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม 

:  2511 – 2516  ทนายความ 

ความรู/ความชํานาญพิเศษ  : ดานกฎหมายและการบริหารจัดการ 

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

       และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา  4-5) 

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการระดับสูง-   : ใช 

หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง        : ไมมี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   : ใช 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย : ไมมี 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ   :  - ไมมี 

การเขาประชุมในรอบป 2557   : - ไมมี -  

การถือหุนบริษัทฯ ของกรรมการ/ผูเกี่ยวของ    :  180,000 หุน  (คิดเปน 0.00089% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอ่ืน 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหนงกรรมการ/

ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัทฯ 

จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง 

นายวสันต  สรอยพิสุทธ์ิ  

 

 

 

  

- ไมมี - 2 

 

 

 

1. คณะทํางานฝายกฎหมาย  

   รัฐมนตรีวาการกระทรวง  

   การคลัง 

2. ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย  

   ธนาคารกรุงเทพ 

- ไมมี   - 

 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 

1. การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ / บริษัทยอย /บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือนิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

คุณสมบัติ 

    1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  เปน  ไมเปน 

    1.2.เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เปน  ไมเปน 

    1.3.มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  มี  ไมมี 

    1.4.ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  มี  ไมมี 

2. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษา 

ที่รับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย 

 เปน 

 

 ไมเปน 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 

 

วิสัยทัศนกรรมการ 

1.    ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และอุทิศเวลาดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเปนอิสระในการตัดสินใจ  

2.    รวมผลักดันใหบริษัทฯ กาวเขาสูการเปนบริษัทปโตรเคมีครบวงจรช้ันนําของเอเชียที่เติบโตอยางย่ังยืนโดยใชความรูความสามารถและ 

       ประสบการณที่มีในการพิจารณา วิเคราะห แกปญหา เสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชน และรวมกําหนดแผนกลยุทธขององคกร 

3. รวมพัฒนาบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเปนองคกรที่โปรงใส เปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมีจริยธรรมธุรกิจ และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกองคกรอื่นๆ  
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.0  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯใน
ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษัท
ใหญ่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ท้ังนี้ การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้
 

ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง ที่อยู่ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย          
ในวาระที่เสนอ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 

1 . นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 69 กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
 

9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา 
ซอย 2/3 ถนนปัญญาอินทรา  
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

มี (ระเบียบวาระที่ 5) 
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับ

การเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง 

2. นายธรัมพ์  ชาลีจันทร์ 57 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

24 ซอยพ่วงทรัพย์  
ถนน ริมคลองประปา เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

ไม่มี 

3. พลโทสสิน  ทองภักดี 57 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

387 ซอยลาดพร้าว 115 (ศานติ
นิเวศ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

มี (ระเบียบวาระที่ 5) 
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับ

การเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง 

4. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 55 กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ด ี

39 ซอยอรรถกระวี 1 แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ไม่มี 

5. นายกฤษฎา  อุทยานิน 55 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ส านักกิจการองค์กร 
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 
อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ไม่มี 

  
หมายเหตุ:  รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ และผลการด าเนินงานในปี 2557  ทั้ง 5 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557  
  หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 22-31 “รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของ  
   คณะกรรมการ”  หน้า 59-61 และ “รายงานผลการด าเนินงาน” ของบริษัทฯ  หน้า 92-109 

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 -  
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 - 

ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ 
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและ 
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
“นายทะเบียนหุ้น” หมายความว่า  นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ 
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และได้ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นย่ืนค าขอต่อบริษัทตามแบบ
ที่บริษัทก าหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน 
  การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารที่เก่ียวกับหุ้นกู้ 
  การช าระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลได้มีค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า การช าระค่าหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) การเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกต้ังในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแตท่ี่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออก
เสียงเลือกต้ังจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 - 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น     
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่จะพึงมีออก
จากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน
และปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น        
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ต้ังของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
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ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ   
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงช้ีขาด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียง    
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร ขาดทุนกัน 
(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(8) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในเร่ืองดังกล่าว 
 ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย 
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็น
ที่จะด าเนินงานต่อไป 
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(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(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 หนังสือแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(1) จ านวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ต้ังผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมคร้ังคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ

จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเร่ิมต้นในวันที่ 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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 
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 
ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของ บริษัท 
ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่ เก่ียวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท รวมทั้ งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทได้ 
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เก่ียวกับการอนุมัติงบดุล การ
จัดสรรก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือช่ือรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน 
ส าหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีก าหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

38/52



- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 - 

ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะหมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติพิเศษให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ) 
 

 

หมวดที่ 4  คณะกรรมการ  
 

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด 
   ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) การเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตาม

จ านวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกต้ังในคราวนั้นก็ได้  ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังเป็นรายบุคคล  หรือเป็นคณะ
บุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)  โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือ
น้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

   ข้อ  17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีออกจากต าแหน่ง  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 
    กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันและปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
    กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
   ข้อ 18. นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 
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   ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท 
   ข้อ 20. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
   ข้อ 21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกต้ังกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จ านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า
จ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 
   ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
   ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 
    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
   ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้ 
    กรรมการต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 
    ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการต้ังแต่ 2  คนขึ้นไป
เป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 - 

    สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือ
ส านักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
   ข้อ 25. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ และหน้าที่ดังนี้ 

(1) แต่งต้ังและถอดถอนพนักงานของบริษัท  อ านาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระท าการแทนก็ได้ 

(2) ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท ากิจการ
ให้กับบริษัทโดยจะเป็นผู้ท าการประจ าหรือไม่ประจ าก็ได้ 

(3) ก าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(4) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

   ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
    ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกต้ัง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
   ข้อ 27. คณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการต้ังกรรมการ บริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้  กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทก าหนดโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่าง
อื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับบริษัท 
หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
   ข้อ 29. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการ 2 คน ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 ภายใต้ข้อก าหนดของวรรคแรก คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ 
 
 
 
หมายเหตุ: ข้อบังคับบริษัท ได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) 

41/52

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


 

 

 

 

42/52



 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
 
เขียนท่ี/Written at                         
วันท่ี/Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       

   
(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยู่บ้านเลขท่ี   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 านวนท้ังส้ินรวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง ดังน้ี 
  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 
     อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ต าบล/แขวง       
  residing at    Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   หรือ 
  Amphur/District Province     Postal Code   or 
   (2)   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ  อายุ      69    ปี 
    Mr. Cherdpong  Siriwit   Independent Director age      69   years 
     อยู่บ้านเลขท่ี       9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ซอย 2/3  ถนน ปัญญาอินทรา ต าบล/แขวง คันนายาว      
  residing at      9/142 Panya Ramintra Soi 2/3                  Road    Panya Intra Tambon/Sub-district     Khanna Yao 
     อ าเภอ/เขต            คันนายาว   จังหวัด        กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230  หรือ 
  Amphur/District  Khanna Yao Province          Bangkok   Postal Code 10230   or 
 
   (3)  นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์        กรรมการอิสระ  อายุ  57    ปี 
  Mr. Trumph  Jalichandra Independent Director age  57  years 
     อยู่บ้านเลขท่ี         24 ซอยพ่วงทรัพย์      ถนน     ริมคลองประปา           ต าบล/แขวง               
  residing at     24  Soi Puangsub          Road  Rim Klong Pra Pa           Tambon/Sub-district   
     อ าเภอ/เขต บางซื่อ      จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย์ 10800      
  Amphur/District   Bangsue Province     Bangkok   Postal Code 10800  
 
   (4)  พลโทสสิน ทองภักดี       กรรมการอิสระ  อายุ       57    ปี 
       Lieutenant General Sasin Thongpakdee  Independent Director age   57  years 
     อยู่บ้านเลขท่ี         387 ซอยลาดพร้าว 115           ถนน   ต าบล/แขวง       คลองจั่น               
  residing at   387 Soi Ladprao 115       Road  Tambon/Sub-district  Klongchan 
     อ าเภอ/เขต บางกะปิ          จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10240      
  Amphur/District  Bangkapi         Province               Bangkok  Postal Code 10240 
 

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 - 
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   (5)  นายวัชรกิติ วัชโรทัย          กรรมการอิสระ  อายุ  55   ปี 
       Mr. Watcharakiti Watcharothai        Independent Director age  55 years 
     อยู่บ้านเลขท่ี         39 ซอยอรรถกระวี 1       ถนน      ต าบล/แขวง           คลองตัน    
  residing at     39 Soi Atkrawee 1    Road          Tambon/Sub-district  Klongtan 
     อ าเภอ/เขต  คลองเตย   จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110      
  Amphur/District   Klongtoey  Province      Bangkok   Postal Code 10110  
 
   (6)  นายกฤษฎา อุทยานิน          กรรมการอิสระ  อายุ  55   ปี 
  Mr. Kritsda Udyanin    Independent Director age  55 years  
     อยู่บ้านเลขท่ี         555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ต าบล/แขวง           จตุจักร    
  residing at     555/2 Energy Complex Building B Floor 10    Road Vibhavadi rangsit        Tambon/Sub-district  Chatuchak 
     อ าเภอ/เขต  จตุจักร   จังหวัด     กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900      
  Amphur/District   Chatuchak Province      Bangkok    Postal Code 10900  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ท่ี 3 
เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 3, 
2015 as from 9.30 a.m. at Bangkok Convention Centre, 22nd Floor, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 
Rd., Phathumwan, Bangkok 10330, or such other date, time and place should the meeting be postponed.   
กิจการใดท่ีผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน 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. 

 
ลงชื่อ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

    (           ) 

 

ลงชื่อ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

(      )  

 

ลงชื่อ/Signed                   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

         (        ) 

 

ลงชื่อ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (        ) 

หมายเหต/ุRemarks 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 

 กรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบส าเนาเอกสารหลักฐานอย่าง
  ครบถ้วนแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน  
 In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the completed proxy form along with the 
  required documents to the registration staff. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 

 
 
 

  เขียนท่ี/Written at                         
วันท่ี/Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       

   
(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยู่บ้านเลขท่ี   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 านวนท้ังส้ินรวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง ดังน้ี 
  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 
     อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ต าบล/แขวง       
  residing at    Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    หรือ 
  Amphur/District Province     Postal Code    or 
   (2)   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ  อายุ      69    ปี 
    Mr. Cherdpong  Siriwit   Independent Director age      69   years 
     อยู่บ้านเลขท่ี       9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ซอย 2/3  ถนน ปัญญาอินทรา ต าบล/แขวง คันนายาว     
  residing at      9/142 Panya Ramintra Soi 2/3                  Road    Panya Intra Tambon/Sub-district     Khanna Yao 
     อ าเภอ/เขต            คันนายาว      จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230  หรือ 
  Amphur/District  Khanna Yao         Province          Bangkok   Postal Code 10230   or 
 
   (3)  นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์        กรรมการอิสระ  อายุ    57            ปี 
  Mr. Trumph  Jalichandra Independent Director age  57  years 
     อยู่บ้านเลขท่ี         24 ซอยพ่วงทรัพย์           ถนน     ริมคลองประปา  ต าบล/แขวง                     
  residing at     24  Soi Puangsub                Road  Rim Klong Pra Pa            Tambon/Sub-district   
     อ าเภอ/เขต บางซื่อ          จังหวัด  กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์ 10800        
  Amphur/District   Bangsue        Province        Bangkok  Postal Code 10800  
 
   (4)  พลโทสสิน ทองภักดี       กรรมการอิสระ  อายุ       57    ปี 
       Lieutenant General Sasin Thongpakdee  Independent Director age   57  years 
     อยู่บ้านเลขท่ี         387 ซอยลาดพร้าว 115     ถนน     ต าบล/แขวง       คลองจั่น             
  residing at   387 Soi Ladprao 115                           Road     Tambon/Sub-district  Klongchan 
     อ าเภอ/เขต บางกะปิ            จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10240     
  Amphur/District  Bangkapi                 Province              Bangkok  Postal Code 10240 
 

 

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 - 
  

45/52



   (5)  นายวัชรกิติ วัชโรทัย          กรรมการอิสระ  อายุ  55   ปี 
       Mr. Watcharakiti Watcharothai        Independent Director age  55 years 
     อยู่บ้านเลขท่ี         39 ซอยอรรถกระวี 1      ถนน        ต าบล/แขวง           คลองตัน    
  residing at     39 Soi Atkrawee 1                              Road                           Tambon/Sub-district  Klongtan 
     อ าเภอ/เขต  คลองเตย             จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10110      
  Amphur/District   Klongtoey          Province        Bangkok   Postal Code 10110  
 
   (6)  นายกฤษฎา อุทยานิน          กรรมการอิสระ  อายุ  55   ปี 
  Mr. Kritsda Udyanin    Independent Director age  55 years  
     อยู่บ้านเลขท่ี         555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ต าบล/แขวง           จตุจักร    
  residing at     555/2 Energy Complex Building B Floor 10     Road Vibhavadi rangsit    Tambon/Sub-district  Chatuchak 
     อ าเภอ/เขต  จตุจักร            จังหวัด          กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900      
  Amphur/District   Chatuchak          Province      Bangkok   Postal Code 10900  
  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   Agenda 1  Subject: Notice of the Chairman for Acknowledgement  
  
  □  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

   Agenda 2   Subject: To acknowledge the report of the Board of Directors relating to the Company’s business operation of  
        the year 2014    

 

  □  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
   Agenda 3  Subject: To Consider and approve the Company’s Financial Statement of the year 2014 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 

   ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557  
  Agenda 4   Subject:      To consider and approve the dividend payment of the Company’s 2014 Operating Results 

   
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Agenda 5   Subject: To consider and approve the election of new directors in replacement of those who are due to retire  
       by rotation 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
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   □ การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
    Appointment of the entire board of directors 

    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
   □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร   
    Name of director: Mr. Pailin Chuchottaworn  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:   นายเชิดพงษ์  สิริวิชช ์  
    Name of director: Mr. Cherdpong Siriwit (Independent director)   

    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:  นายสรัญ รังคสิริ 

    Name of director:  Mr. Sarun Rungkasiri   
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:   พลโทสสิน  ทองภักดี    
    Name of director:  Lieutenant General Sasin Thongpakdee (Independent director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:  นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ    

    Name of director:  Mr. Sukrit Surabotsopon   
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain  
    ชื่อกรรมการ:  นายวสันต์  สร้อยพิสุทธิ ์

    Name of director: Mr. Wasan Soypisudh (Independent director)     

    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain  
 

  □ ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
 Agenda 6   Subject: To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2015 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 
  □ ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชีส าหรับปี 2558  
   Agenda 7   Subject: To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors’ fee for the year 2015 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  
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  □ ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง พิจารณามติพิเศษให้แก้ไขขอ้บังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ (ข้อ 15 และข้อ 22) 

 Agenda 8       Subject : To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association in  
             Chapter 4: Board of Directors, Article 15 and Article 22  

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
  □ ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 9   Subject: To consider other matters (if any)  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ 
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 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. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. 

 
ลงชื่อ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

    (           ) 
 

ลงชื่อ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(      )  

 
ลงชื่อ/Signed                 ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

         (        ) 
 

ลงชื่อ/Signed                 ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (        ) 
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หมายเหต/ุRemarks 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ 

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.  
3. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 

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). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบส าเนาเอกสารหลักฐานอย่าง
  ครบถ้วนแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน  
 In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the completed proxy form along with the 
  required documents to the registration staff. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 ถนนพราะราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 
For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 3, 2015 as from 9.30 a.m. at Bangkok Convention Centre, 22nd Floor, Centara 
Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 Rd., Phathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place should the 
meeting be postponed. 

 □ ระเบียบวาระท่ี   เร่ือง           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระท่ี   เร่ือง           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 

 □ ระเบียบวาระท่ี   เร่ือง           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระท่ี   เร่ือง           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
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  ระเบียบวาระท่ี  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
  Agenda    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 
    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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