
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  เวลา  9.30 น.
ณ ห�องบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร�  ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร� เซ็นทรัลเว�ลด�  
 เลขที่ 999/99  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2560
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) 



 

กจญ. 037/2560    
วนัท่ี  3 มีนาคม 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชมุ) 

2.  รายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ  
 3.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 4.  รายงานประจ าปี 2559 รายงานทางการเงินประจ าปี 2559 รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2559       

      และรายงานบรูณาการ (Integrated report) ประจ าปี 2559 ในรูปแผน่บนัทกึข้อมลู (CD ROM) 
5.  รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
6.  นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
7.  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ ได้ รับมอบหมายให้ เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถื อหุ้ นที่ ไม่สามารถ 

เข้าร่วมประชมุได้ 
8.  ข้อบงัคบับริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น) 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และ หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.)    
10. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากสง่ในประเทศ ไมต้่องผนกึตราไปรษณียากร)  

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” ในการประชมุครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่  4 เมษายน 2560 เวลา  9.30 น.   
ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชัน้ 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ล าดบัท่ี 3) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ และได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เพื่อให้ 
ผู้ ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทัง้นี ้ตัง้แต่  
วนัที่ 20 เมษายน 2559 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2559 และเมื่อครบก าหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
คดัค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เพิ่มเติม และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 เป็นการลว่งหน้าตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2559 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2560 โดยได้เผยแพร่สิทธิและ
ขัน้ตอนการเสนอวาระและเสนอช่ือบคุคลดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)  

 3.  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ 
   ประจ าปี 2559 
  (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) 

 บริษัทฯ ได้สรุปรายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัต่างๆ ในรอบปี 2559
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี หน้า 6 – 7 และหน้า 136 – 153 รายงานทางการเงินประจ าปี 2559 หน้า [3] และ  
หน้า 1 – 108 และรายงานความยัง่ยืน หน้า 78 - 89 (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)  
  งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต คือ บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  
(รายละเอียดปรากฏในรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 หน้า [3] และ 1 – 108 และรายงานประจ าปีหน้า 35 – 36 ตามสิง่ที่
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)    
 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2559 (ล้านบาท) 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 39,848 
สนิทรัพย์รวม 172,378 
หนีส้นิหมนุเวียน 52,429 
หนีส้นิรวม 91,373 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 81,005 
ทนุจดทะเบียน 20,475 
ทนุท่ีช าระแล้ว 20,434 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 (ล้านบาท) 
รายได้จากการขาย 185,041 
รายได้จากการขายสทุธิ* 168,349 
EBITDA 17,430 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 9,721 

 หมายเหตุ: รายได้จากการขายสทุธิไมร่วมภาษีสรรพสามิต (excise tax) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2559 และเห็นควรเสนองบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้องให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559   
(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึง่ได้รับอนมุตัิโดยที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัท่ี 
19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิของปีนัน้ๆ หลงัหกัทนุส ารองตา่งๆ ทกุ
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ประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทัง้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
   ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 9,721 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและแผนการลงทนุในอนาคต โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการหยดุซอ่มบ ารุงใหญ่ตาม
แผนงานในไตรมาสที่ 1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทัง้พิจารณาถึง อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรักษา
สดัส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจแล้ว  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2559 ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียด
ข้อบงัคบับริษัทฯ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) ดงันี ้ 
   ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็น
เงินประมาณ 4,700 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 48 ของก าไรสทุธิปี 2559 โดยแบง่จ่ายดงันี ้ 

 จ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.164 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากผลขาดทนุสะสมยกมา จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.066 บาท จากก าไรสะสมทีไ่ด้รับยกเว้นภาษี จากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้  
  และก าหนดให้วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record 
Date) โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ข้อบงัคบับริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ได้ดงันี ้

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท)   9,402 9,721 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.22 0.23** 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 4,496 4,700** 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสทุธิ(ร้อยละ)  47.82 48.35 

 
หมายเหตุ:   *   บริษัทฯ ได้ตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตัง้แตปี่ 2550 

  **  สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
              ประจ าปี 2560 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,700 ล้าน
บาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 2559 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล แผนการลงทนุในอนาคต และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ ในระดบัที่
เหมาะสมตามเหตผุลและรายละเอียดข้างต้น 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
  (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) 
 

   ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของทกุปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 
3  ของกรรมการทัง้หมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออก และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่จะเลอืก
เข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
  ในปี 2560 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 5 ทา่น ได้แก ่

1. นายสมนกึ บ ารุงสาล ี กรรมการ 
2. นายเอกนิต ิ นิติทณัฑ์ประภาศ กรรมการ 
3. นายอนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ 
5. นายวฒุิสาร ตนัไชย  กรรมการอิสระ 

  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคบับริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมี
ส่วนได้เสีย) ได้ท าการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยสรรหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมตามคณุสมบตัิและองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 15 คน 
(2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และต้องมี

กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน  
(3) คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ

ตามคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
(4) กรรมการต้องมีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์ 
(5) มีคุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ข้อบงัคบับริษัทฯ หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดบัสงู
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ ถือหุ้ น  
หลายแหง่ 

(7) มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทัง้คณะ มีสดัสว่นที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ
สาขาต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อกลยทุธ์องค์กร อนัจะเป็นประโยชน์สงูสดุและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน  
ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอยา่งน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย 1 คน 
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(8) มีคณุลกัษณะและภาพลกัษณ์ที่สนบัสนนุและสง่เสริมการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น  
มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์ (Duty of Care and Duty 
of Loyalty) ทุม่เท อทุิศเวลาและเป็นท่ียอมรับของสงัคม เป็นต้น 

(9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  

(10) วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระไมเ่กิน 3 วาระติดตอ่กนั 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการท่ีต้องออกตามวาระซึ่งเป็นผู้มีสว่นได้เสียงดออก
เสียง) ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น และคุณสมบตัิของบคุคลที่สนบัสนนุและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  และพิจารณาข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอช่ือบคุคลซึ่ง
ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 5 รายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และ
น าเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยมีรายช่ือปรากฎดงัตาราง 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตัง้ 
1. นายสมนกึ บ ารุงสาล ี กรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิศวกรรม พลงังาน บริหารจดัการ ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง) 
2. นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ กรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานเศรษฐศาสตร์ บริหารจดัการ การก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง) 
3.นายอนสุรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิศวกรรม พลงังาน สิง่แวดล้อม บริหารจดัการ 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง) 

4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานบญัชีการเงิน บริหารจดัการ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง) 

5. นายวฒุิสาร  ตนัไชย กรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารจดัการ  
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง) 

 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นการลว่งหน้า นบัตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2559 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2560 ผล
ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายได้เสนอ 

หมายเหตุ:  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฎในรายงานประจ าปีหน้า 75-77 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4)
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย มีความเห็นว่าบคุคลทัง้ 
5 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการท่ีเก่ียวข้อง และเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อนัจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น อีกทัง้ 5 ท่านเคยด ารงต าแหน่งกรรมการซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มีสดัสว่นการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 
2559 ของทุกท่านเท่ากับร้อยละ 100 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director Pool) 
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ของกระทรวงการคลงั ทัง้นี ้รายช่ือกรรมการล าดบัท่ี 3 4 และ 5 มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 
    บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุฯ ในเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  (ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1) (รายละเอียดประวตัิและคณุสมบตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 6) 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  (กรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นผู้มีสว่นได้เสีย งดออกเสียง) คณะกรรมการพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือทัง้ 5 รายข้างต้น มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัทฯ ท าให้คณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย (Skill Matrix) อนัเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้นในภาพรวม มีคณุสมบตัิที่สอดคล้องกบักล
ยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และในระหว่างด ารงต าแหนง่กรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการอยา่งเต็มความสามารถ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้  5  รายดงักลา่ว 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเหตุผลและรายละเอียด
ข้างต้น 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ) 
 

   ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงิน
รางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณา...” (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยน ามาปรับให้สอดคล้องกบับริษัทฯ ดงันี ้ 
  1) ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็น 2 สว่น ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุรายครัง้ 
   2) ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 
  3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกนั รวมถึงความ
เสีย่งในการด าเนินธุรกิจ 
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  4) ความสามารถในการจงูใจให้กรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้ 
  5) ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
เพิ่มเติมจากอตัราของกรรมการประมาณร้อยละ 30 
  6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รวมถึง คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นท่ีอาจมีการ
แตง่ตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต ก าหนดให้ได้รับคา่ตอบแทนเฉพาะเบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
และโบนสักรรมการ ตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดดงันี ้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
   ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในอตัราคงเดิมเทา่กบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  
ซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 ได้อนมุตัิไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมา
ตัง้แตปี่ 2549) ดงันี ้
  คณะกรรมการ: ให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุรายครัง้ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมรายครัง้ 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชมุ) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท ไมม่ี 
กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท ไมม่ี 

 

  คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจบุนัมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยอื่นทีอ่าจมีการแต่งตัง้ขึน้ในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมรายครัง้ 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการชดุยอ่ย ไมม่ี 60,000 บาท ไมม่ี 
กรรมการชดุยอ่ย ไมม่ี 45,000 บาท ไมม่ี 

 

5.2 เงนิโบนัสกรรมการ 
ก าหนดเงินโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นเงินจ านวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 0.30 ของก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 โดยให้จดัสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และประธานกรรมการจะได้รับในอตัราที่มากกวา่กรรมการ ประมาณร้อยละ 30  
 

หมายเหตุ:    1. ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีมติอนมุตัิจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558  
        จ านวน 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของก าไรสทุธิ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  

2. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชดุยอ่ย ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 78 - 82  
3. คา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 90 - 91 
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4. อตัราค่าตอบแทนโดยรวมส าหรับปี 2560 ตามที่น าเสนอข้างต้นเทียบเคียงได้กับค่ามธัยฐานค่าตอบแทน
คณะกรรมการในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั (กลุม่ทรัพยากร) ตามรายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึง่จะท าการส ารวจทกุ 2 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมทัง้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ในปี 2559 และประวตัิการจ่ายโบนสัของกรรมการในอดีตที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติไว้ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 และเงินโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ตามเหตผุลและรายละเอียด
ข้างต้น 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี และจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได้ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือในระดบัสากล ประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปริมาณงานและ
อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั ดงันี ้    

1. ส านักงานสอบบัญชี   
          เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เป็นปีที่ 1 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3427  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

2)  นายเกียรตินิยม คณุติสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4800  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

3) นายวลัลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6797 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
3,100,000 บาท ซึง่เป็นอตัราที่เท่ากบัปี 2559 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไม่รวมคา่ใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่
จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แตไ่มเ่กิน 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
(หนว่ย : บาท) 

ปี 2559 
(PwC) 

ปี 2560 
(ที่เสนอ Deloitte) 

คา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปีและ
รายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 

คา่สอบบญัชีปี 2559 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่จา่ยเป็นคา่ตรวจสอบการใช้สทิธิประโยชน์
บตัรสง่เสริมการลงทนุ คา่จ้างที่ปรึกษาทางภาษีและกฎหมายส าหรับโครงการควบรวมบริษัทยอ่ย และโครงการ 
Transfer Price รวมจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,305,300 บาท 
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  4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือมีสว่นได้เสีย
ระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทยอ่ย
ของบริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี จ ากดั บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ 
แอล จ ากดั บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากดั และบริษัท รักษ์ป่าสกั จ ากดั   
   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกส านักงานสอบบัญชีรายใหม่ที่เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือในระดับสากลน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดย Deloitte เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิผา่นเกณฑ์ดงักลา่ว
ครบถ้วน ทัง้เกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาคา่สอบบญัชีในราคาต ่าสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการท าหน้าที่ของผู้ สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า  
บริษัทฯ ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุฯ ว่าด้วยเร่ืองการหมุนเวียน
ผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ข้อมูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทัง้ค่าสอบ
บญัชีปี 2560 เป็นอตัราที่เท่ากับปี 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิจ านวนเงินคา่สอบบญัชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายเพ่ิมศกัดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 
3427 หรือ นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ นายวลัลภ
วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากดั “Deloitte”  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  

 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 จ านวน 3,100,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชี
ดงักลา่ว ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ฯลฯ แตไ่มเ่กิน 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะ
แล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดังมี
รายช่ือและประวตัิโดยสงัเขปปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนทา่นได้ โดยใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ (เลอืกแบบ ก หรือแบบ ข) ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 9 สว่นผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติซึ่งแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารประกอบฯ ตามที่ก าหนดในรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน
ที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ (กรณีการมอบ
ฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  มิฉะนัน้ท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวได้ 
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  จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา  
9.30 น. ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  ชัน้ 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 7.30 น. 
เป็นต้นไป    

   ขอแสดงความนบัถือ 

                             
 

                                (นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

        โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
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1. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัพธุที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี  2560 (Record Date) โดยจะรวบรวมราย ช่ือตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที่ 2 มีนาคม 2560 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ
ผู้ รับมอบฉนัทะ ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านัน้  และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ 
พร้อมรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  และสง่มายงั ส านกักิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ศนูย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ 
อาคาร บี ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ก่อนวนัประชมุ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี / รายงานทางการเงิน/ รายงานความยั่งยืน ประจ าปี  2559           
ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนงัสือ ระบุช่ือ - ที่อยู่ของผู้ ถือหุ้น และแนบส าเนาเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4  สง่มายงั ส านกักิจการองค์กร บริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์ อาคาร บี  ชัน้ 10 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
ก รุงเทพมหานคร 10900   ห รือทางโทรสารหมาย เลข 02  649  7999  ห รือทางไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิ ก ส์ 
ceo.office@irpc.co.th  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมายธุรกิจตอบรับมา
ด้วยแล้ว (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ล าดบัที่ 10 โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานฯ ได้ท่านละ   
1 เลม่  

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.irpc.co.th) 

5. ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) 

6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมในระเบียบวาระใด สามารถสง่ค าถามลว่งหน้ามายงั
บริษัทฯ ก่อนวนัประชุมได้ที่ ส านกักิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี  จ ากดั (มหาชน) ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี 
ชัน้  10 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
ceo.office@irpc.co.th  

 

สว่นงานเลขานกุารบริษัทและก ากบักฎเกณฑ์ 
โทรศพัท์  02 649 7000 

ข้อควรทราบเพื่ออ านวยความสะดวกให้ท่านผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดของที่ระลึก ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการ

แจกของที่ระลึก ซึ่งก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น แต่ควรน าไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ และนโยบาย

ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มีการรณรงค์ให้งดแจกของที่ระลึก เน่ืองจากไม่ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนน าปัจจัย

แวดล้อมอื่นๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการให้ผู้ถอืหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิและมี

ส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่  การรับรู้ผลการด าเนินงาน การ

ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเคร่ืองดื่มและ

อาหารกลางวันไว้รับรองผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน  

การประชุมครัง้นีเ้ป็นการประชุมในแบบ Green Meeting เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถอื
หุ้นแบบ Green Meeting ตามเกณฑ์ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 
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- สิง่ที่สง่มาด้วย 2- 
 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

 การลงทะเบยีน 
- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุ 
ก่อนเวลาประชมุ ได้ตัง้แตเ่วลา 7.30 น. ของวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและ
หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 

 การเข้าประชมุด้วยตนเอง 
- ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข ช่ือ – สกุล   ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วด้วย 

 การมอบฉนัทะ
- ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉนัทะ ต้องมอบฉนัทะให้ผู้ ใดผู้หนึง่เพียงรายเดียวเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีสว่นได้เสียในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ดงัตอ่ไปนี้
1) นายทรงภพ พลจนัทร์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายประมวล จนัทร์พงษ์  กรรมการอิสระ/กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี



- ข้อมลูของกรรมการอิสระ ล าดบัท่ี 1) และ 2) ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7
- เพื่อความสะดวก โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุมลว่งหน้าอย่าง

น้อย1 วนั โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉนัทะต้อง
ลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี้

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง  

ฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี้

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ตามหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่ออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 6 เดือน พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่ออกให้โดย  

กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึง่ออก  

โดยหนว่ยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักลา่วจะต้องผา่น
การรับรองจากโนตารีพบัลคิ (Notary Public) หรือ หนว่ยราชการท่ีมีอ านาจไมเ่กิน 6 เดือน 

 ส าหรับนิติบคุคลตา่งประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ  

แนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบั  

 จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถอืครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแล
หุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นนกัลงทนุตา่งประเทศ มอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามใน 

 หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน

 เอกสารใดข้างต้นท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย 
 และให้บคุคลที่อ้างอิงเอกสารดงักลา่ว หรือบคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบคุคลดงักลา่วลงนามรับรองความ
 ถกูต้องของค าแปลด้วย
 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบั

 จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จดัการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะ โดยให้น าส าเนาค าสัง่ศาล
แตง่ตัง้เป็นผู้จดัการมรดก ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้จดัการมรดกมามอบให้เป็นหลกัฐานเพิ่มเติมด้วย


(5) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ

ฉันทะ โดยให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์ และ/หรือ ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็นผู้ปกครอง  ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลกัฐานเพิ่มเติมด้วย
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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

14/34



Central Court
Level 1

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 IRPC Public Company Limited’s 
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017

ทางเขา 1
Entrance No.1

ทางเขา 2
Entrance No.2

ทางเขา 5
Entrance No.5

April 4,2017 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

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9:30 น.
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

Parking Bldg 3,000 Unit 

at P2 - P10

- ÊÔè§·ÕèÊ‹§ÁÒ´ŒÇÂ 3 -
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ชื่อ – นามสกุล    : นายสมนึก บ ารุงสาล ี 

อาย ุ(ณ  เมษายน 2560 )   :  60 ปี 1 เดือน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการ 
การศึกษา    :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา)  
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ     
    :  การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
การฝึกอบรม    :  หลกัสตูรนกับริหารด้านพลงังานระดบัสงู (นบส.) รุ่นท่ี 2/2551 
       ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน    
    :  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นบส.) รุ่นท่ี 65/2552  
       ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    :  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.)  
       รุ่นท่ี 16/2555 สถาบนัพระปกเกล้า 
    :  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 2 (นบส.) รุ่นท่ี 5/2556  
       ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    :  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 5/2557  
       สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
    :  หลกัสตูรนกับริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 20/2558  
       วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 229/2559  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ต าแหน่งที่ส าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แหง่  
     :  เม.ย.2559 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

      บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

     :  เม.ย.2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แหง่ 
     :  ต.ค.2559 - ปัจจบุนั รองปลดักระทรวงพลงังาน 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  ก.ค.2557 - ก.ย.2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลงังาน 
:  2556 - 2557   อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
:  2554 - 2556  รองอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
:  2549 - 2554  ผู้อ านวยการส านกัความปลอดภยัธุรกิจน า้มนั กรมธุรกิจพลงังาน 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  วิศวกรรม / พลงังาน ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี / บริหารจดัการ / การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  :  พิจารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 4-6 ) 
มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถอืหุ้นหลายแห่ง 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไมม่ี 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไมม่ ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557เพื่อทดแทน  

     พลโท ปรีชา วรรณรัตน์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 เมษายน 2557    
      รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 2 ปี 11 เดือน 

การเข้าประชุมในรอบปี 2559  :  1. คณะกรรมการบริษัทฯ     จ านวน 12/12 (คิดเป็น  100%)   
        2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน     2/2 (คิดเป็น  100%) 
การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง    :   ไมม่ี   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายสมนกึ บ ารุงสาล ี  ไมม่ี 1 รองปลดักระทรวงพลงังาน ไมม่ี 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ  
กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โปร่งใส และมีประสทิธิภาพ 

2. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ สนองตอ่นโยบาย 
การอนรัุกษ์และประหยดัพลงังานของภาครัฐ ที่จะท าให้ลดต้นทนุการผลติและเกิดการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งมีระบบและยัง่ยืน 

 
วิสัยทัศน์กรรมการ 
 

สง่เสริม และสนบัสนนุให้บริษัทฯ ก้าวสูก่ารเป็นบริษัทพลงังานและปิโตรเคมีชัน้น าของเอเชียภายในปี 2563  ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม น าความรู้ความสามารถด้านพลงังานมาใช้ในการร่วมก าหนดนโยบาย การก ากบัดแูล การสง่เสริมให้บริษัทฯ  เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพรวมถึงรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  
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ชื่อ – นามสกุล    :  นายเอกนิติ นิตทิัณฑ์ประภาศ 

อาย ุ(ณ  เมษายน 2560 )   :  45 ปี 6 เดือน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการ 
การศึกษา    :  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    :  ปริญญาโท Economics / Policy Economics,  
       University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 
    :  ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International Finance,  
       Claremont Graduate University, USA   
การฝึกอบรม    :  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  
       รุ่นท่ี 9/2554 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 93/2550 
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 4/2558 
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 8/2559 
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งที่ส าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แหง่ 
     :  มี.ค.2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัทไ ออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

:  พ.ย.2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทไ ออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
:  พ.ย.2558 - ปัจจบุนั กรรมการ /กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แหง่ 
     :  ต.ค.2558 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

กระทรวงการคลงั 

     :  พ.ย.2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  พ.ย.2557 - ก.ย.2558  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

:  พ.ย.2555 - พ.ย.2557 รองผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
:  ก.ย.2553 - พ.ย.2555 อคัรราชทตู (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลงั)  

ประจ าสหราชอาณาจกัรและยโุรป 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  เศรษฐศาสตร์ / การเงินการคลงั / บริหารการจดัการ / การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  :  พิจารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 4-6 ) 
มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถอืหุ้นหลายแห่ง 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไมม่ี 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไมม่ ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2558 เพื่อทดแทน 
        นายสมชยั สจัจพงษ์  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 
         รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 1 ปี 4 เดือน 
การเข้าประชุมในรอบปี 2559  : คณะกรรมการบริษัทฯ   จ านวน  12/12 (คิดเป็น  100%) 
     : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน      4/4 (คดิเป็น 100%) 
การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง    :  ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ 1 กรรมการ/กรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2 1. ผู้อ านวยการส านกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

2. ประธานกรรมการบริษัท 
ข้อมลูเครดติแหง่ชาติ 
จ ากดั 

ไมม่ี 

 

 
ผลการด าเนินงานปี 2559 
 

1. เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ร่วมพิจารณาการบริหารความเสี่ยงองค์กร พร้อมทัง้ติดตามและสอบทานผลการบริหาร
ความเสีย่งเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อบริหารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

2. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไป
ตามที่เปา้หมายที่วางไว้ 

3. ร่วมเสนอแนวทางการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้การบริหารจดัการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อนัจะสง่ผลให้ 
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จตามเปา้หมายที่วางไว้ ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 

 
วิสัยทัศน์กรรมการ 

เสริมสร้างและพฒันานโยบายการบริหารจดัการ การก าหนดกลยทุธ์ การก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยง และการติดตามรายงานผล
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเช่ือมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ส่งเสริมมาตรฐานและวัฒนธรรมองค์กรด้าน  
Governance,  Risk Management and Compliance (GRC) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีความตระหนกัในการเป็นองค์กรที่ดีในสงัคมโลก  
(Good Corporate Citizenship)  มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 
อาย ุ(ณ  เมษายน 2560 )   :  63  ปี   
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการอิสระ 
การศึกษา    :  วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมวีิศวกรรม)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
    :  M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology (AIT) 
    :  Ph.D. (Chemical Engineering), Monash University, Melbourne, Australia 
การฝึกอบรม    :  หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 20  
        วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
     :  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 10  
         สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
     :  ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 5  
                      สถาบนัพระปกเกล้า 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :   หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 62/2548  
                   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2548  
         สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นท่ี 22/2548  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     :  หลกัสตูร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นท่ี 1/2551  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งที่ส าคัญในปัจจุบนั   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แหง่ 

:  ก.ย.2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
        บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
     :  ส.ค.2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

:  2559 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แหง่ 
:  2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
:  2557 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

     :  2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ขนสง่ จ ากดั 
:  2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 

        และสงัคมแหง่ชาต ิ
ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2556 - 2559  กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

:  2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
:  2557 - 2558  กรรมการ บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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:  2556 - 2558  ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
:  2548 - 2555  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
:  2554 - 2555  ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จ ากดั 
:  2554 - 2555  ประธานกรรมการ บริษัท อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 
:  2551 - 2555  ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
:  2551 - 2554  ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (TBCSD) 
:  2551 - 2554  กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
:  2550 - 2554  กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  วิศวกรรม / พลงังาน ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี / สิง่แวดล้อม / บริหารจดัการ /  
   การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  : พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 4-6 ) 

มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถอืหุ้นหลายแห่ง 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไมม่ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไมม่ ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2559 เพื่อทดแทน 
        นายวชัรกิติ วชัโรทยั มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2559  
         รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 7 เดือน 
การเข้าประชุมในรอบปี 2559  :  1.คณะกรรมการบริษัทฯ                      จ านวน 4/4 (คิดเป็น  100%)   
        2.ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน 3/3 (คิดเป็น 100%) 
การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง    :  ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายอนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 1 กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

4 1. กรรมการ บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการ  
บริษัท ขนสง่ จ ากดั 

4. กรรมการ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ไมม่ี 
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คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
1. การมีสว่นได้สว่นเสยีในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนติบิคุคลที่อาจม ี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

คณุสมบตั ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไมเ่ป็น 
    1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เป็น  ไมเ่ป็น 
    1.3.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ  มี  ไมม่ี 
    1.4.ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  มี  ไมม่ี 
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ 
ที่มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยั 

 เป็น 
 
 ไมเ่ป็น 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 
ผลการด าเนินงานปี 2559 
 

1. เป็นประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ท าหน้าที่พิจารณาและเสนอแผนปฏิบัติงานก ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามให้ 
บริษัทฯ ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานตามเปา้หมายอยา่งเคร่งครัด 

2. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไป
ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นผลกัดนัให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างเจริญเติบโตและ
ยัง่ยืนควบคูก่บัการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 

วิสัยทัศน์กรรมการ 

มุ่งมั่น สนับสนุนให้บริษัทฯ พัฒนากระบวนการท างาน กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึน้สูร่ะดบัสากลเพื่อสร้างคณุค่าขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ และเพื่อก้าวไปสูก่ารเป็น
บริษัทปิโตรเคมีชัน้น าของเอเชียภายในปี 2563 ตามวิสยัทศัน์ขององค์กร รวมถึงสง่เสริมนโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยเช่ือมโยงเปา้หมาย
และพนัธกิจด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายเจษฎา พรหมจาต  

อาย ุ(ณ  เมษายน 2560 )   :  55 ปี 7 เดือน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการอิสระ 
การศึกษา    :  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์        
การฝึกอบรม    :  หลกัสตูรนกับริหารยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตระดบัสงู (นยปส)  
       รุ่นท่ี 1/2553 สถาบนัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
     :  ประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 12/2556  
        สถาบนัพระปกเกล้า 
     :  หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 9/2555  
         สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
        และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 14 สถาบนัพระปกเกล้า 
     :  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 7/2547  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
     :  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 45/2547   
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
     :  หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 5/2559 
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งที่ส าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แหง่ 
     :  ก.ย.2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
        บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
     :  มี.ค.2559  กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

:  มิ.ย.2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 
:  เม.ย.2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แหง่ 
     : พ.ย.2559 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
:  ธ.ค.2558 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสนิ 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  เม.ย.2558 – พ.ค.2559 กรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   
โรงพยาบาลจฬุาภรณ์  

:  ก.ย.2557 – พ.ค.2559 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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:  ก.ย.2557 – พ.ค.2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนเซอร์วิส จ ากดั 
:  ก.ย.2557 – พ.ค.2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนแหลมฉบงั จ ากดั 
:  ก.ย.2557 – พ.ค.2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนระยอง จ ากดั 
:  ก.ย.2557 – พ.ค.2559 กรรมการ บริษัท เดอะเครนเฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั 
:  2551 – 2558  กรรมการ บริษัท ดแีลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
:  2557   รองประธานกรรมการ บริษัท ซีด๊ เอ๊มคอท จ ากดั 
:  2556 – 2557  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่และปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้า 

เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
:  2551 – 2557  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 
:  2552 – 2556  หวัหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)  

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) (เทียบเทา่รองกรรมการ 
ผู้อ านวยการใหญ่) 

:  2554 – 2555  กรรมการ บริษัท ทรูวชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  บญัชีการเงิน /  บริหารจดัการ / การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  :  พิจารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 4-6 ) 
มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถอืหุ้นหลายแห่ง 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไมม่ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไมม่ ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2559 เพื่อทดแทน 
        นายประสทิธ์ิ สบืชนะ  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 มีนาคม 2559 
        รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 1 ปี 
การเข้าประชุมในรอบปี 2559  1. คณะกรรมการบริษัทฯ  จ านวน 9/9 ครัง้ (คิดเป็น  100%)   
     2. คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 (คิดเป็น 100%) 
การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง    :   25,000 หุ้น  

(ตนเอง     5,000 หุ้น คิดเป็น 0.00002 %)  
(คูส่มรส  20,000 หุ้น คิดเป็น 0.00010 %) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายเจษฎา พรหมจาต 2 1. กรรมการ บริษัท ชไูก จ ากดั 
(มหาชน) 

2. กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

2 1. กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ   
ธนาคารออมสิน 
 

ไมม่ี 

 

 คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
1. การมีสว่นได้สว่นเสยีในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนติบิคุคลที่อาจม ี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

คณุสมบตั ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไมเ่ป็น 
    1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เป็น  ไมเ่ป็น 
    1.3.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ  มี  ไมม่ี 
    1.4.ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  มี  ไมม่ี 
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ 
ที่มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยั 

 เป็น 
 
 ไมเ่ป็น 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ผลการด าเนินงานปี 2559 
1. เป็นกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม

ภายใน คดัเลอืกผู้สอบบญัชี และพิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ  
2. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามเปา้หมายที่วางไว้ 
3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ภายใต้สภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจที่

เปลีย่นแปลงไป 

วิสัยทัศน์กรรมการ 

    มุ่งมัน่ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นอิสระ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายและผู้มี
สว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั  สง่เสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างระบบควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อสร้างคณุคา่เพิ่มให้แก่องค์กรและสร้างความเช่ือมัน่
ตอ่สงัคมวา่บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate  Governance) 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายวุฒสิาร ตันไชย  

อาย ุ(ณ  เมษายน 2560)   :  58 ปี 10 เดือน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  :  กรรมการอิสระ 
การศึกษา    :  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลยัขอนแก่น     

    :  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.)  
       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)   
    :  Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan   
การฝึกอบรม    :  ประกาศนยีบตัรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลกัสตูรวฒุิบตัรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
       และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกล้า 
ต าแหน่งที่ส าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แหง่  
     :  มิ.ย.2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
        บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แหง่ 
     :  ธ.ค.2557 - ปัจจบุนั  เลขาธิการ สถาบนัพระปกเกล้า 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  ต.ค. 2557 - เม.ย.2558 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
:  เม.ย.2556 - เม.ย.2558  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

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

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  วิทยาศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย / บริหารการจดัการ /  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  :  พิจารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 4-6 ) 
มีคุณสมบัตติามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดับสูง   : ใช่ 
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถอืหุ้นหลายแห่ง 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไมม่ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไมม่ ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ :  ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เพื่อทดแทน 
        นายสมบตัิ นราวฒุิชยั  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน 2558  
         รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 1 ปี 9 เดือน 
การเข้าประชุมในรอบปี 2559  :  1. คณะกรรมการบริษัทฯ   จ านวน12/12 (คิดเป็น  100%)   
        2. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 (คิดเป็น  100%) 
การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง    :   ไมม่ี   
 
 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายวฒุิสาร ตนัไชย  ไมม่ี 1 เลขาธิการ สถาบนัพระปกเกล้า ไมม่ี 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
1. การมีสว่นได้สว่นเสยีในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนติบิคุคลที่อาจม ี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

คณุสมบตั ิ

    1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไมเ่ป็น 
    1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)   เป็น  ไมเ่ป็น 
    1.3.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ  มี  ไมม่ี 
    1.4.ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  มี  ไมม่ี 
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ 
ที่มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยั 

 เป็น 
 
 ไมเ่ป็น 

 

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โปร่งใส และมีประสทิธิภาพ อนัสง่ผลให้ 
การด าเนินงานขององค์คณะโดยรวมเข้มแข็งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นและสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ที่เข้มข้นตามมาตรฐานสากล 

2. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไป
ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการปลกูฝังให้พนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงความรับผิดชอบและค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสยี 
เพื่อสร้างวฒันธรรมการด าเนินงานอยา่งยัง่ยืน 

 
วิสัยทัศน์กรรมการ 
 

มุง่มัน่ในการพฒันาและขบัเคลือ่นระบบการบริหารจดัการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล อยา่งตอ่เนื่องและบงัเกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรชัน้น าทางธุรกิจ มีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ตอกย า้การเป็น
องค์กรโปร่งใส มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของสงัคม ใส่ใจและ
ตระหนกัถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น 

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง 
และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ 
ผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของ บริษัทใหญ่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม   
ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่      
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน  
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

ชื่อ-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง ที่อยู่ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย          
ในวาระที่เสนอ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2560 

1. นายทรงภพ  พลจนัทร์ 63 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

100/551 ซอย 41  
หมูบ้่านชยัพฤกษ์  
วดัลาดปลาดกุ  
ต าบลบางรักพฒันา  
อ าเภอบางบวัทอง  
จงัหวดันนทบรีุ 11110 

ไมม่ี 

2. นายประมวล  จนัทร์พงษ์ 61 กรรมการอิสระ /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

90/341 ซอยพระยาสเุรนทร์ 26 
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

ไมม่ี 

  
หมายเหตุ  : รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ ทัง้ 2 ทา่น ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 13 และ 16 
 : กรรมการอิสระทัง้ 2 ทา่น ไมม่ีสว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ 
 

- สิง่ที่สง่มาด้วย 7 -  
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ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ในข้อบงัคบันี ้
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
“กฎหมาย” หมายความวา่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและ 
  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
“นายทะเบียนหุ้น” หมายความวา่  นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญตัิ 
   หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมมีลูคา่หุ้นเทา่กนั และได้ช าระคา่หุ้นเต็มมลูคา่แล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบริุมสทิธิ 
หุ้นกู้  หุ้นบริุมสทิธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพย์อื่นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามญัให้กระท าได้โดยให้ผู้ ถือหุ้นยื่นค าขอตอ่บริษัทตามแบบ
ที่บริษัทก าหนด พร้อมให้สง่มอบใบหุ้นเดมิคืน 

  การแปลงสภาพหุ้นกู้  (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามญัให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารที่เก่ียวกบัหุ้นกู้  
  การช าระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลได้มีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของบริษัทและในแผนฟืน้ฟกิูจการได้ระบวุ่า การช าระคา่หุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นสามารถหกักลบลบหนีก้บับริษัทได้ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2) การเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคล หรือเป็นคณะครัง้เดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการทัง้หมดที่จะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบคุคล แต่ละคนที่ผู้ ถือหุ้นออก
เสยีงเลอืกตัง้จะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นนัน้มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) โดยผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น      
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีออก
จากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน
และปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่จะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อกีก็ได้ 
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั ง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ น       
ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการนดัประชุมนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านกังาน
สาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี  ้แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
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ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอยา่งอื่น  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชมุใหม ่
และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 
ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีที่ข้อบงัคบันีห้รือกฎหมายก าหนดบงัคบัไว้เป็นอยา่งอื่น การวินิจฉยัชีข้าดหรือการลงมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิจะออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องอาศยัและจะต้องมีมติโดยผู้ ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียง     
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไร ขาดทนุกนั 
(6) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(7) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(8) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของ
บริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในเร่ืองดงักลา่ว 
 ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ ถือหุ้นในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท ต้องมีคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสยี 
ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีได้ปฏิบตัิไปในรอบ 1 ปีที่ผา่นมาพร้อมทัง้ความคิดเห็น
ที่จะด าเนินงานตอ่ไป 
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(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  ในการนีต้้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะ
เช่นว่านีจ้ะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะนัน้ให้ลงวันและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และอยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(1) จ านวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นถืออยู ่
(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ตัง้ผู้ รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครัง้คราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะ

จะต้องน าหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้
จดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ ได้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่น โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 48. ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทได้ 
ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้ห้บริษัทจดัส่งรายงาน
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
ข้อ 50. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ข้อ 51. บริษัทต้องจดัส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ 
และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่เก่ียวกับการอนุมตัิงบดุล การ
จดัสรรก าไร และการแบง่เงินปันผล โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือช่ือรับรองวา่ถกูต้องไปยงันายทะเบียน 
ส าหรับงบดลุต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนงัสอืพิมพ์มีก าหนดเวลาอยา่งน้อย 1 วนัด้วย ทัง้นี ้ภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ ข้อบงัคบับริษัท ได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
 
เขียนที่/Written at                         
วนัที/่Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       

   
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยูบ้่านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
      being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี ้
  holding a total amount of           share(s)  and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
        □  หุ้นสามญั                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง 
           ordinary share(s)         share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
               หุ้นบริุมสิทธิ                                    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง 
      preference share(s)         share(s)  having a right to vote equal to  vote(s) 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint   
□  (1)           อาย ุ      ปี 
          age   years 
     อยูบ้่านเลขที่    ถนน    ต าบล/แขวง       
  residing at    Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์   หรือ 
  Amphur/District Province     Postal Code        or 
 
   (2)   นายทรงภพ  พลจนัทร์    กรรมการอิสระ  อาย ุ      63    ปี 
    Mr. Songpope  Polachan    Independent Director age      63   years 
     อยูบ้่านเลขที่       100/51 ซอย 41 หมูบ้่านชยัพฤกษ์ วดัลาดปลาดกุ  ถนน -     ต าบล/แขวง          บางรักพฒันา         
  residing at      100/51 Soi 41 Chaiyapruek Village, Wat Lard Pla Duk Road   - Tambon/Sub-district    Bang Rak Phatthana 
     อ าเภอ/เขต               บางบวัทอง  จงัหวดั        นนทบรีุ  รหสัไปรษณีย์ 11110   หรือ 
  Amphur/District  Bang Bua Thong Province          Nonthaburi  Postal Code 11110    or 
 

การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting: None 
 

   (3)  นายประมวล จนัทร์พงษ์        กรรมการอิสระ  อาย ุ  61    ปี 
  Mr.Pramoul   Chanpong  Independent Director age  61 years 
     อยูบ้่านเลขที่         90/341 ซอยพระยาสเุรนทร์ 26      ถนน    -  ต าบล/แขวง                  บางขนั         
  residing at         90/341 Soi Prayasuren 26     Road  -            Tambon/Sub-district  Bang Khuan 
     อ าเภอ/เขต   คลองสามวา     จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์ 10510     
  Amphur/District   Khlong Sam Wa Province      Bangkok   Postal Code 10510 
 

การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting: None 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 - 
  

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 



 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
ในวนัองัคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
April 4, 2017 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.   
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

    (            ) 

ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy  

(       )  

ลงช่ือ/Signed                    ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 

 ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

   (         ) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 
 

 กรณีการมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน และ 2.หนงัสือมอบฉันทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ  
   3.ส าเนาเอกสารหลกัฐานอยา่งครบถ้วน มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียน  
 In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form and 2.the completed proxy form along with  
   3.the required documents to a registration staff. 



 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 

 
 
 

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

   
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยูบ้่านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
      being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี ้
  holding a total amount of           share(s)  and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
        □  หุ้นสามญั                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง 
           ordinary share(s)         share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
               หุ้นบริุมสิทธิ                                     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง 
      preference share(s)         share(s)  having a right to vote equal to  vote(s) 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint   
□  (1)           อาย ุ      ปี 
          age   years 
     อยูบ้่านเลขที่     ถนน    ต าบล/แขวง     
  residing at     Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 
  Amphur/District  Province     Postal Code    or 
 
   (2)   นายทรงภพ  พลจนัทร์   กรรมการอิสระ  อาย ุ      63    ปี 
    Mr.Songpope  Polachan   Independent Director age      63     years 
     อยูบ้่านเลขที่       100/51 ซอย 41 หมูบ้่านชยัพฤกษ์ วดัลาดปลาดกุ  ถนน -     ต าบล/แขวง          บางรักพฒันา         
  residing at      100/51 Soi 41 Chaiyapruek Village, Wat Lard Pla Duk Road   - Tambon/Sub-district    Bang Rak Phatthana 
     อ าเภอ/เขต               บางบวัทอง  จงัหวดั        นนทบรีุ  รหสัไปรษณีย์ 11110   หรือ 
  Amphur/District  Bang Bua Thong Province          Nonthaburi  Postal Code 11110     or 
 

การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560: ไม่ม ี
Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting:  None 
 

   (3)  นายประมวล จนัทร์พงษ์        กรรมการอิสระ  อาย ุ  61    ปี 
  Mr.Pramoul   Chanpong  Independent Director age  61 years 
     อยูบ้่านเลขที่          90/341 ซอยพระยาสเุรนทร์ 26      ถนน    -  ต าบล/แขวง                  บางขนั         
  residing at        90/341 Soi Prayasuren 26     Road  -            Tambon/Sub-district  Bang Khuan 
     อ าเภอ/เขต   คลองสามวา     จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์ 10510     
  Amphur/District   Khlong Sam Wa Province      Bangkok   Postal Code 10510 
 

การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560: ไม่ม ี
 Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting:  None 
 
 

 

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

   ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   Item 1  Subject: Statement of the Chairman  
  
  □  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ  
       ประจ าปี 2559 

   Item 2   Subject: Acknowledge the Company’s 2016 Operating Results and Approve the Company’s 2016  
        Financial Statements  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
  

    ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559  
   Item 3    Subject:     Approve the dividend payment of the Company’s 2016 Operating Results 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 

  □  ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   Item 4   Subject: Elect the directors in replacement of those who are retiring by rotation 
          (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    Appointment of the entire board of directors 
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    นายสมนึก บ ารุงสาลี 
    Name of director: Mr.Somnuk Bomrungsalee  
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:     นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ   
    Name of director: Mr.Ekniti Nitithanprapas  

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

    Name of director: Mr.Anusorn Sangnimnuan (Independent director)   
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 



 
    ชื่อกรรมการ:    นายเจษฎา พรหมจาต (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr.Jessada Promjart (Independent director)  
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:    นายวุฒิสาร ตันไชย   (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr.Woothisarn Tanchai (Independent director)  
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 Item 5   Subject: Approve the Board of directors’ remuneration for the year 2017 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
   Item 6   Subject: Appoint an auditor and determine the auditor fees for the year 2017 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  
 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 7   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และ 
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 

 
 
 



 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ 

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

 
ลงช่ือ/Signed       ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
      (            ) 
 
ลงช่ือ/Signed       ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy  

  (       )  
 
ลงช่ือ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (         ) 
 
ลงช่ือ/Signed               ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
    (          ) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ 

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

shares to many proxies for splitting votes. 
2. ระเบียบวาระที่ 4: “พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For the agenda Item 4: “to elect the directors in replacement of those who are retiring by rotation”, the entire board of directors can be elected 

or each director can be elected individually.  
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชมุ มากกวา่ระเบียบวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แนบหนงัสอื 

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

Proxy Form (Form B). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณีการมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียนและ 2.หนงัสือมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ  
   3.ส าเนาเอกสารหลกัฐานอยา่งครบถ้วน มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียน  
 In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form and 2.the completed proxy form along with       
   3. the required documents to the registration staff. 



 

ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 4, 2017 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. 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  
 
 



 
 
 ระเบียบวาระที ่ เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
  Item    Subject: To consider and approve the election of directors (Continued) 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain     
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain     
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
 






