


 

กจญ. 042/2561    
วันท่ี  2 มีนาคม 2561 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวันประชุม) 

2.  รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  
3.  แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
4.  รายงานประจ าปี 2560 รายงานทางการเงินประจ าปี 2560 รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2560  และ 
     รายงานบูรณาการ (Integrated report) ประจ าปี 2560 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM) 
5.  รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
6.  นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
7. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
8.  ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)    
10. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)  

  คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอก 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 

หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ และได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เพื่อให ้
ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 
2560 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และเมื่อครบก าหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว 

 2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยได้เผยแพร่สิทธิและ
ขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)  

 3.  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญต่างๆ ในรอบปี 2560
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี หน้า 4-5 และหน้า 146 - 163 รายงานทางการเงิน หน้า [3] และหน้า 1 – 82 และ
รายงานความยั่งยืน หน้า 120 - 135 (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4)  

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท  
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด (Deloitte) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 48 - 49 และรายงานทางการเงิน หน้า [3] และหน้า 1 – 82 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 4)    

ฐานะทางการเงนิ ปี 2560 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 47,583 
สินทรัพย์รวม 184,544 
หน้ีสินหมุนเวียน 49,365 
หน้ีสินรวม 96,894 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,650 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 (ล้านบาท) 
รายได้จากการขาย 214,101 
รายได้จากการขายสุทธ*ิ 197,594 
EBITDA 20,420 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,354 

 หมายเหตุ: * รายได้จากการขายสุทธิไม่รวมภาษีสรรพสามิต (excise taxes) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และเห็นสมควรเสนอ
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560   
(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่  
19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักทุนส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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  ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 11,354 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2561 – 2565) บริษัทฯ มี
แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ประมาณ 53,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท าก าไร เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
และเพื่อเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2563 รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรักษา
สัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจแล้ว  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2560 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 8) ดังนี ้ 
  ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงิน
ประมาณ 5,926 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิปี 2560 โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษี จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จาก
ผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

ในการน้ี คณะกรรมการมีมติให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และ
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่   
19 เมษายน 2561  

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ข้อบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ได้ดังนี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 9,721 11,354 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.23 0.29** 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 4,700 5,926** 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 48.35 52.19** 

 
หมายเหตุ:   *   บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550 

  **  สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
              ประจ าปี 2561 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล 
การด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 5,926  
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ปี 2560 ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แผนการลงทุนในอนาคต และสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในระดับที่เหมาะสม ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนด มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่
สอดคล้องกับปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน รายละเอียดดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

นับเป็นปีท่ี 2 
2. รายชื่อผู้สอบบัญชี   

1) นายเพิ่มศักดิ์   วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3427  
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ 
2)  นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800  
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3. ค่าสอบบัญชี  
  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 

2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเกบ็เท่าที่จ าเป็นตามที่จา่ยจริง เช่น ค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2559 
(ผู้สอบบัญชี: PwC) 

ปี 2560 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ปี 2561 
(เสนอผู้สอบบัญช:ี Deloitte) 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงิน
ประจ าปีและรายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)  2,305,300 
ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตร
ส่งเสริมการลงทุน ค่าจ้างที่ปรึกษา
ทางภาษีและกฎหมายส าหรับ

โครงการควบรวมบริษัทย่อย และ
โครงการ Transfer Price 

9,008,830 
ค่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงิน

และ ค่าจา้งที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาและตดิตั้ง
ระบบ Continuous Control 

Monitoring System 
(“CCMS”) 

- 

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างตน้ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียระหวา่ง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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5. การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี  จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี  โพลีออล จ ากัด
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด และบริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด
โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจ านวน 900,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของ Deloitte ที่
สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้
การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทใน
อุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน  อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นอัตราที่เท่ากับปี 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้
น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการ โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด “Deloitte” โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
1. นายเพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3427 หรือ
2. นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800 หรือ 
3. นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 3,100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 – 2565) 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

ตามแผนธุรกิจปี 2561-2565  บริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งส้ินประมาณ 53,279 ล้านบาท กอปรกับสภาวะ
เศรษฐกิจ สถานการณ์ปิโตรเคมี สถานการณ์ทางการเงิน รวมทั้งบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดช าระคืน  
เงินต้น ประมาณ 50,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อรองรับแผนการลงทุนและการช าระคืนเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดเตรียม
แผนการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมในช่วงปี 2561-2565 จ านวน 50,000 ล้านบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ 
บริษัทฯ (ปี 2561 - 2565) โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือ
ตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาทหรือ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุน 
การช าระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินใหเ้หมาะสมกับ
ความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยจะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการต่อไป 
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วาระที่ 6     พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ  
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จ านวน 2 ข้อ ด้วย
เหตุผลดังนี้ 

1.เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ทีม่ีการแก้ไขตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยแก้ไขมาตรา 100 เรื่องการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าชื่อกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ  

2.เพื่อให้การสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  รองรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรและ
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ตามแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทฯ รายละเอียดดังตาราง 

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 
 

ข้อ 31 

“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  
25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนัง สือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าว  กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก 
ผู้ถือหุ้น” 

 

 

ข้อ 31 

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น  

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 
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ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 
ข้อ 22 

“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย  

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย” 
 

ข้อ 22 

“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่มา
จากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง และ
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ ด้วย ”  

  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อ 31 
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535  มาตรา 100  (เรื่องก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าชื่อกันขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งได้แก้ไขตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 21/2560) และข้อ 22 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ (เรื่องอ านาจคณะกรรมการบริษัท
ในการสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการผู้จัดการใหญ่)  เพื่อให้สอดคล้อง  และรองรับ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดต าแหน่งส าคัญของบริษัทฯ ตามแนวปฏิบัติที่
ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา... ” 
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 8) 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) โดยน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดังนี้  

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

และประสบการณ์ของกรรมการ 
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
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4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้ 

5) ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก
อัตราของกรรมการประมาณร้อยละ 30 

6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทน
เฉพาะเบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  และ
โบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ซึ่งที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่
ปี 2549) ดังนี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี้ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 

(เฉพาะกรรมการที่เขา้ประชุม) 
ค่าตอบแทน / 

ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นท่ีอาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

เงินโบนัสกรรมการ 
ก าหนดโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นเงินจ านวน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 

ของก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30  
 

หมายเหตุ:    1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559  
        จ านวน 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  

2. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 88 - 93  
3. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 99 - 100 
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4. อัตราค่าตอบแทนโดยรวมส าหรับปี 2561 ตามที่น าเสนอข้างต้น เทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐานค่าตอบแทน
คณะกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (กลุ่มทรัพยากร) ตามรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งจะท าการส ารวจทุก 2 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมทั้งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในปี 2560 และประวัติการจ่ายโบนัสของกรรมการในอดีตซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2561 และเงินโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ตามเหตุผลและรายละเอียด
ข้างต้น 

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

 

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

ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 6 ท่าน ได้แก ่
1. นายเทวินทร ์ วงศว์านชิ  กรรมการ 
2. นายณัฐชาต ิ จารุจินดา  กรรมการ 
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  กรรมการ 
4. พลเอก สสิน ทองภักด ี  กรรมการอิสระ 
5. พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร ์ กรรมการอิสระ 
6. นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ กรรมการ 

  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ท าการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังต่อไปนี ้

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

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
(4) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ
บริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มี
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ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น  
หลายแห่ง 

(7) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการท้ังคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้
มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 

(8) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น  
มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมดัระวังและความซือ่สัตย์ (Duty of Care and Duty 
of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

(9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

(10) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
(11) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 

ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติของบุคคลที่
สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 จ านวน 6 รายต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และน าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
มีรายชื่อปรากฎดังตาราง 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
1. นายเทวินทร์  วงศว์านชิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี /  

บริหารจัดการ / ส่ิงแวดล้อม / การก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

2. นายณัฐชาติ  จารุจินดา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี /  
บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

3. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 
เศรษฐศาสตร์/ การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

4. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
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รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
5. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร ์ กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
6. นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี /  

บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

หมายเหตุ: 1.  บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผลปรากฎว่าไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ 

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฎในรายงานประจ าปีหน้า 86 - 87 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4) 
3. บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย  (ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1) (รายละเอียดประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดับท่ี 6) 

4. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฎในรายงานประจ าปีหน้า 89 - 90 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 6 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) 
ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการล าดับที่ 4 และ 5 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งมีกระบวนการกล่ันกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้วเห็นว่า 
กรรมการทั้ง 6 รายข้างต้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ข้อบังคับบริษัทฯ ท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่
หลากหลาย (Skills Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
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เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง  6  
รายดังกล่าว เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตาม
เหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 9  เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดังมีรายชื่อ
และประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ 
(เลือกแบบ ก หรือแบบ ข) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 ส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.irpc.co.th) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารประกอบฯ ตามที่ก าหนดในรายการเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2) 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี
บาร์โค้ดแนบติดอยู่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบที่กรอกข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม  มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ
ในการเข้าประชุมดังกล่าวได้ 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา14.30 น. 
ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป    
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
                             
 
 

                                (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

        โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
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1. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี/ รายงานทางการเงิน/ รายงานความยั่งยืน/ รายงานบูรณาการ 
ประจ าปี 2560 ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ ระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น และแนบส าเนาเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4  ส่งมายัง ส านักกิจการองค์กร 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี  ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือทางโทรสารหมายเลข 02 765 7999  หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ceo.office@irpc.co.th  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมาย
ธุรกิจตอบรับมาด้วยแล้ว (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 10 โดยผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิขอรับ
รายงานฯ ได้ประเภทละ 1 เล่ม  

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.irpc.co.th) 

5. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) 

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

 

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและก ากับกฎเกณฑ์ 
โทรศัพท์  02 765 7000 

ข้อควรทราบเพือ่อ านวยความสะดวกใหท้่านผู้ถือหุน้ 

 บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดแจกของที่ระลึก ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ขอให้บริษัทจด

ทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของที่ระลึก โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิตาม

กฎหมายและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ การรับรู้ผลการด าเนินงาน การ

ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหาร

กลางวันไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Green Meeting เพื่อร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ 
Green Meeting ตามเกณฑ์ขององคก์รธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2- 
 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะ 

 การลงทะเบยีน 
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันท่ี 4 เมษายน 2561 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและ
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 

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

 การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
1) นายวุฒิสาร  ตันไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2) นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

3) นายสมนึก  บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4) นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5) นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ


- ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อย1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้อง
ลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง  

ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย 

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออก 

โดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน
การรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ 

 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 

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

 หนังสือมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 
 และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความ
 ถูกต้องของค าแปลด้วย

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ

 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าส่ังศาล
แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย


(5) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ

ฉันทะ โดยให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส าเนาค าส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง  ซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
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ชื่อ – นามสกุล    :  นายเทวนิทร์ วงศ์วานิช  

อาย ุ(ณ  เมษายน 2561)   :   59 ปี 7 เดือน 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :   กรรมการ 
การศึกษา    :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินยิมอันดับหนึง่  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     :   ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, Rice University สหรัฐอเมริกา 
     :   ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม, University of Houston สหรัฐอเมริกา   
     :   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
              คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

การฝึกอบรม    :   หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7  
        สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

:   หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL), Class 3,  
     Harvard Business School, USA 
:   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
:   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 22  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
:   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
:   หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหาร  
    ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 
:   หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

          และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545  
        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
     :   หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552 
         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
     :   หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 
         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
     :   หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2558 
         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
     :   หลักสูตร Ethical Leadership program (ELP) รุ่นที่ 7/2560 
         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง  
     :   ต.ค.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 

     :  ก.ย.2558 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่  

        บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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:  ก.ย.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

:   พ.ย.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง 
:  ส.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
:   มิ.ย.2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 
:   ก.ค.2558 –ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 
:   ก.ค.2557–ปจัจุบัน กรรมการ Board of Trustee สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

(TMA) 
:   พ.ย.2557–ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ (กพข.) 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง :  ก.ย.2557 – ก.ย.2558 ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
:   พ.ค.2555 – ก.ย.2558 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
:   ม.ค.2553 – เม.ย.2555 ประธานเจา้หน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:   เม.ย.2553 – เม.ย.2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
:   เม.ย.2552 – มี.ค.2554 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ ากัด 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-11 ) 

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

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  : ใช ่

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่ม ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ  :   ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เพื่อทดแทน 
    นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  มีผลตั้งแตว่ันท่ี 20 ตุลาคม 2558  
:   รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 5 เดือน (ต.ค. 2558 – เม.ย. 2561) 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560 :   คณะกรรมการบริษัทฯ  ปี 2558  จ านวน  2/2 (คดิเป็น  100%)  
ปี 2559   จ านวน 12/12 (คิดเป็น  100%)  
ปี 2560 จ านวน 12/12 (คิดเป็น  100%)  
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การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :   900 หุ้น 
(ตนเอง     900 หุ้น คิดเป็น 0.00000%) 
(คู่สมรส      - หุ้น คิดเป็น       -         ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 2 1. ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการ / เลขานกุาร
คณะกรรมการ บริษัท
ปตท. จ ากัด (มหาชน)

2. กรรมการ บริษัท ปตท.
ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด
(มหาชน)

5 1. กรรมการ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

2. กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

3. กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.)

4. กรรมการ Board of Trustee
สมาคมจัดการธุรกจิแห่ง
ประเทศไทย (TMA)

5. กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.)

1. ประธานเจา้หน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้จดัการใหญ่ /
กรรมการ / เลขานกุาร
คณะกรรมการ    บริษัท
ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ซึง่
เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียมและธุรกิจ
ต่อเนื่อง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ  (ร้อยละ
48.05)* และมีการซื้อขาย
วัตถดุิบ และผลิตภัณฑ์
ระหว่างกัน

2. กรรมการ บริษัท ปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)  เป็น
บริษัทท่ี บมจ. ปตท. ถือ 
หุ้นร้อยละ 65.27 

หมายเหต ุ: *บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แจ้งขา่วตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การซื้อหุ้นของ 
     บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จากธนาคารออมสิน รวมเปน็สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.05 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

1. ร่วมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาองค์กรให้ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน
2. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให้มีความสามารถแข่งขันเทียบเท่ากับอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน และเข้าสู่มาตรฐานเทียบเท่ากับบริษัทชั้นน าระดับโลก
3. ร่วมส่งเสริมผลักดัน และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรบนพ้ืนฐานความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์กรรมการ 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเลียมและปิโตรเคมีชั้นน าที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่
กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเป็นธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายณัฐชาติ จารุจินดา 

อาย ุ(ณ  เมษายน 2561 )   :  63 ปี 2 เดือน  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 

การศึกษา    :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
    :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์     

การฝึกอบรม    :  Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA 
    :  Oxford Energy Seminar, UK 
    :  Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute, Switzerland 
    :  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 20  
       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553  
           สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง  

     :  เม.ย.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
        บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
     :  ส.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 
     : ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
     :  ก.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  พ.ค.2557–เม.ย.2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด 
:  2556-เม.ย.2559  กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
:  2556-พ.ย.2558  กรรมการ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
:  2556-2558  ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัตกิารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ 

ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
     :  2554-2556  ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัตกิารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
     :  2553-2554  รองกรรมการผู้จัดการใหญก่ลยุทธ์องค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-11 ) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

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

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  : ใช ่

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่ม ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เพื่อทดแทน 
  นายสรัญ รังคสิริ  มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 
:  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 11 เดือน (เม.ย. 2559 – เม.ย. 2561) 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559  จ านวน     8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
ปี 2560  จ านวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2559   จ านวน    4/4  ครั้ง (คิดเป็น 100%) 
ปี 2560   จ านวน    4/4  ครั้ง (คิดเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายณัฐชาติ จารจุินดา 1 1. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล
เพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด
(มหาชน)

2 1. ประธานกรรมการ
บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จ ากดั

2. ประธานกรรมการ องคก์าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ไม่มี 

ผลการด าเนินงานปี 2560 
1. เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้มีการบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและก ากับดูแลให้มีมาตรการรองรับความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะ
กับธุรกิจ

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เส่ียงเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ระดับต่างๆ ในหลายสถานการณ์

3. ร่วมเสนอแนวทางการด าเนินงาน ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในทุก
พื้นที่  สนับสนุนการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์กรรมการ 

      มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงควบคู่กับแผนธุรกิจโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งความผันผวนของสภาวะทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการเปล่ียนแปลง
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
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ชื่อ – นามสกุล : นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร 

อาย ุ(ณ  เมษายน 2561 )  :  57  ป ี10 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 

การศึกษา :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
:  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
:  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรอืนทหารบก 
:  วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นท่ี 35/2549 
:  หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20  
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม :  PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA 
:  Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นที ่5/2553, KELLOGG & SASIN, 
   Chicago, USA 
:  หลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 
    รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 
:  หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP) 
   สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรั่งเศส 
:  หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557 สถาบัน PLLI 
   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
:  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558  
   สถาบันวิทยาการพลังงาน 
:  รางวัลศิษย์เกา่ดเีด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 
   โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
:  รางวัลศิษย์เกา่ดเีด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
:  รางวัลศิษย์เกา่ดเีด่น หลักสูตรพัฒนาสัมพันธผู้์บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
ปี 2561 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :   หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85/2550 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
:   หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 12/2554 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
:  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
:   หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่นที่ 11/2558 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง 

:  เม.ย.2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
:  ต.ค.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 
:  ม.ค.2561 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยีและวิศวกรรม  

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
:  ต.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
:  ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดจิิตอล โซลูชั่น จ ากัด 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง :  ต.ค.2560 – ธ.ค.2560 ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัตกิารกลุ่มธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานและ 
บริหารความยัง่ยืน บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

:  เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จ ากัด 
:  ม.ค.2559 – ก.ย.2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 

ขั้นปลาย บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
:  พ.ย.2558 – ธ.ค.2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด 
:  พ.ย.2558 – มี.ค.2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
:  ต.ค.2558 – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  เม.ย.2558 – ต.ค.2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
:  ต.ค.2557 – ก.ย.2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยทุธ์องค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  ต.ค.2557 – ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

:  มี.ค.2556 – ก.ย.2557    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

:  พ.ย.2555 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด 
:  มิ.ย.2555 – ก.ย.2557    กรรมการ บริษัท อเูบะ เคมคิอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
:  มิ.ย.2555 – ก.ย.2557   กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
:  ก.พ.2555 – ก.ย. 2557   กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททลีิน จ ากัด 
:  ธ.ค.2554 – มิ.ย.2557   กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด 
:  พ.ย.2554 – ก.ย.2557   กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี โพลีออล จ ากัด 
:  พ.ย.2554 – ส.ค.2557   ประธานกรรมการ บริษัท รักษ์ปา่สัก จ ากัด 
:  ต.ค.2554 – ก.พ.2556   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุม่ธุรกิจท่าเรือและบริหาร 

จัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี

หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา : พิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 9-11 ) 

24/41



- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  - 

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

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  : ใช ่

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่ม ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เพื่อทดแทน 
  นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม 2558  
:  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 5 เดือน (ต.ค. 2558 – เม.ย. 2561) 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  :  1.คณะกรรมการบรษิัทฯ ปี 2558  จ านวน     2/2 (คิดเป็น 100%)  
ปี 2559  จ านวน 12/12 (คิดเป็น 100%)  
ปี 2560  จ านวน 11/12 (คิดเป็น 92%)   

   2.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2559   จ านวน    4/4 (คิดเป็น 100%) 
ปี 2560   จ านวน    4/4 (คิดเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 2 1. ประธานเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยี
และวิศวกรรม
บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน)

2. กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

1 1. ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
จ ากดั

1. ประธานเจา้หน้าที่
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
บริษัท ปตท.จ ากดั
(มหาชน) ซึง่
เป็นบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจ ปิโตรเลียมและ
ธุรกิจ ต่อเนื่อง เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ ของ
บริษัทฯ  (ร้อยละ
48.05)* และมีการซื้อ
ขาย วตัถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน

2. กรรมการ /
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง /
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน
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บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) )  เป็น
บริษัทท่ี บมจ. ปตท. 
ถือหุ้นร้อยละ 22.58 

3. ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล
โซลูชั่น จ ากดั เป็น
บริษัทท่ี บมจ. ปตท.
ถือหุ้นร้อยละ 20

หมายเหต ุ: *บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แจ้งขา่วตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การซื้อหุ้นของ 
     บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จากธนาคารออมสิน รวมเปน็สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.05 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

1. เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและเสนอแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและก ากับดูแลให้มีมาตรการรองรับความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะกับธุรกิจ

2. ติดตามและวเิคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงานโครงการ รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการจัดเตรียมแผนงานเพื่อรองรับผลกระทบ
ที่อาจจะเกดิขึ้น หากการด าเนินงานของโครงการไมเ่ป็นไปตามแผน

3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการเพิม่มูลคา่ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจต่างๆ เพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อการน าไปประยุกตใ์ชง้าน

วิสัยทัศน์กรรมการ 

 ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกลยุทธ์และแผนงาน รวมทั้งกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง และ
ขยายขีดความสามารถด้านการตลาดและการผลิต อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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ชื่อ – นามสกุล  : พลเอก สสนิ ทองภกัด ี

อาย ุ(ณ  เมษายน 2561)  :  60 ปี 1 เดือน 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ  

การศึกษา :  โรงเรียนเตรียมทหาร 
:  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

การฝึกอบรม :  หลักสูตรหลักประจ า ชดุที่ 68/2532 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
:  หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นท่ี 40/2541 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
:  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24/2554 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
:  หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. รุ่นที่ 7/87 FT.KNOX, KY ประเทศสหรัฐอเมริกา 
:  หลักสูตรนายทหารซ่อมบ ารุง FT.KNOX, KY ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

:  ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
:  ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
:  ต.ค.2560 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการทหารบก 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง :  ต.ค.2559- ก.ย.2560     เสนาธิการทหารบก 
:  2559  รองเสนาธกิาร ทหารบก 
:  2555 เจ้ากรมยุทธการทหารบก 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ :  ความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-11 ) 

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

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  : ใช ่

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่ม ี

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ :  ครั้งที่ 1 ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เพื่อทดแทน 
  นายเจตน์ ธนวัฒน์  มีผลตัง้แตว่ันท่ี 1 กันยายน 2557 (2557 – 2558) 
:  ครั้งที่ 2 ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 ให้ด ารงต าแหน่งอีก 
   วาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันท่ี 3 เม.ย. 2558 (2558 – 2561) 
:  รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 7 เดือน (ก.ย. 2557 – เม.ย. 2561) 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  :  1. คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จ านวน   4/4   (คิดเป็น  100%)  
ปี 2558 จ านวน  8/12  (คิดเป็น   66%)   
ปี 2559 จ านวน  9/12  (คิดเป็น   75%)   
ปี 2560 จ านวน 12/12  (คิดเป็น  100%)  

2. กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ปี 2557 จ านวน   1/1   (คิดเป็น  100%)
ปี 2558 จ านวน   6/6  (คิดเป็น   100%)  
ปี 2559 จ านวน   6/7  (คิดเป็น   85%)   
ปี 2560 จ านวน   7/7  (คิดเป็น  100%)  

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :   ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

พลเอก สสิน ทองภักดี ไม่มี 1 1. รองผู้บัญชาการทหารบก ไม่มี 

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

คุณสมบัต ิ

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

 เป็น  ไม่เป็น 

หมายเหต:ุ นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 

1. เป็นกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ได้ท าหน้าที่พิจารณาและเสนอแผนการก ากับดูแลกจิการที่ดีปี 2560 และ 2561ปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดีให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ASEAN CG 
Scorecard และของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และก ากบัดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและยกระดับระบบการก ากับดูแลกจิการของบรษิทัฯ สู่มาตรฐานสากล นอกจากนัน้ยังร่วมส่งเสริมการด าเนินธุรกจิบน
พื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ให้ความส าคัญในการผลักดันหลักการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  

2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความรับผิดชอบและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

3. ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC) และนโยบาย 
สิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธะสัญญา UNGC อย่างครบถ้วน 
 

 
วิสัยทัศน์กรรมการ 
 
 สนับสนุนใหบ้ริษัทฯ รักษาแนวทางการด าเนินธุรกจิอยา่งมจีริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทัง้ด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมหลักการสากล 10 ประการของ UN Global Compact ที่ครอบคลุมหลักการท้ัง 4 ด้านอันได้แก่ สิทธิมนษุยชน แรงงาน 
ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านทุจรติในระดับประเทศที่จะช่วยใหเ้กดิการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
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ชื่อ – นามสกุล    :  พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจนัทร์   

อาย ุ(ณ  เมษายน 2561 )   :  59 ปี 10 เดือน 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระ 

การศึกษา    :  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18/2518 
    :  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นท่ี 29/2520 
    :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

การฝึกอบรม    :  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :     - 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
     :  เม.ย.2560 – ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
     :  ก.ย.2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
     :  ต.ค.2560 – ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  ต.ค.2559-ก.ย.2560 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
     :  ส.ค.2557-พ.ย.2559 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
     :  ต.ค.2558-ก.ย.2559 แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 
     :  2557   แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพภาคที ่1 
     :  2556   รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที ่1 
     :  2554    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค ์

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  :  ความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-11 ) 

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

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่ม ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เพื่อทดแทน 
        นายเชดิพงษ์ สิริวิชช์  มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2559 
         รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 7 เดือน (ก.ย. 2559 – เม.ย. 2561) 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  : คณะกรรมการบรษิัทฯ   ปี 2559  จ านวน   3/4 (คดิเป็น  75%) 
ปี 2560  จ านวน  9/12 (คิดเป็น  75%) 

     : คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปี 2560  จ านวน   4/5  (คิดเป็น 80%) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

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

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร ์  ไม่มี 1 1. ปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ไม่มี 

 

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

คุณสมบัต ิ

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

 เป็น 
 
 ไม่เป็น 

 

หมายเหต:ุ นิยามกรรมการอสิระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

1. เป็นกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ได้ท าหน้าที่พิจารณาและเสนอแผนการก ากับดูแลกจิการปี 2560 และปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดีให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้นสอดคล้องกบัแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ASEAN CG 
Scorecard และของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และก ากบัดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและยกระดับระบบการก ากับดูแลกจิการของบรษิทัฯ สู่มาตรฐานสากล นอกจากนัน้ยังร่วมส่งเสริมการด าเนินธุรกจิบน
พื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ให้ความส าคัญในการผลักดันหลักการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย อยา่ง
เท่าเทยีมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. ร่วมผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมชีั้นน าอยา่งยัง่ยืนโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ
ป้องกันการเกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 

วิสัยทัศน์กรรมการ  

  มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและเป็นบริษัทฯ ที่มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการท างาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เทียบเท่าระดับสากล 
อันจะส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  

อาย ุ(ณ  เมษายน 2561 )   :  59 ปี 5 เดือน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 
การศึกษา    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
      สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การฝึกอบรม    : หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)     
       รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

    : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
      รุ่นที่ 15/2555 สถาบันพระปกเกล้า  
    : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
    : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 26/2556  
      วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
    : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 
      สถาบันวิทยาการพลังงาน  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2553  
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

    : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2555  
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

    : หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)  
      รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
    : หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง  

    : ต.ค.2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
    : ต.ค.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /  
       เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท / บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
    : ต.ค.2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกดัประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
        กลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 7 แห่ง 
    :  ม.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากดั 
    :  ม.ค.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    :  มี.ค.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 
    : ส.ค.2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
    : ส.ค.2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพ์ีซี โพลีออล จ ากัด 
    : พ.ย.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพ์ีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
     : พ.ย.2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเูบะ เคมคิอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  : ม.ค.2557 – ก.พ.2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น้ ามันปิโตรเลียม  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

: ก.พ.2558 – มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพ์ีซี พีซีซี จ ากัด 
    : ส.ค.2557 – ก.ค.2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ ากดั 

    : พ.ย.2556 - มิ.ย.2558 กรรมการ พีทีที โพลีเมอร์ มารเ์กต็ติ้ง จ ากดั 
    : ม.ค.2555 – ต.ค. 2556 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
    : ต.ค.2554 - ก.ย. 2556  กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
    : ม.ค.2553 - ก.ย. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน  
       บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 
    : มี.ค.2552- ต.ค. 2556 กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ    :  วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  :  พิจารณาคุณสมบัตแิละความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 9-11 ) 

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

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         : ไม่มี 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   : ใช ่

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย : ไม่ม ี

วาระ/จ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1  ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  11/2556  เพื่อทดแทน 
        นายอธิคม เติบศิริ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตุลาคม 2556  (2556 – 2558) 
  : ครั้งที่ 2 ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 ให้ด ารงต าแหน่งอีก 
    วาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันท่ี 3 เม.ย. 2558 (2558 – 2561) 
   : รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 6 เดือน (ต.ค. 2556 – เม.ย. 2561) 
การเข้าประชุมในรอบปี 2560  :  1. คณะกรรมการบริษัทฯ    ปี 2556  จ านวน    3/3 (คิดเป็น  100%)   
          ปี 2557  จ านวน 13/13 (คิดเป็น  100%)   
          ปี 2558  จ านวน 12/12 (คิดเป็น  100%) 

ปี 2559  จ านวน 12/12 (คิดเป็น  100%)     
ปี 2560  จ านวน 12/12 (คิดเป็น  100%)   

        2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ปี 2558  จ านวน     5/5 (คดิเป็น  100%)   
          ปี 2559  จ านวน     5/5 (คดิเป็น  100%)  
          ปี 2560  จ านวน     4/4 (คดิเป็น  100%)    

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง    :           8,500,000 หุ้น 
(ตนเอง     8,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.04160%)  
(คู่สมรส       - หุ้น คิดเป็น       -         ) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกจิการอืน่ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 1 1. รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
บริษัท ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) 

7 1.  ประธานกรรมการ 
     บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ส์ 

จ ากดั 
2. ประธานกรรมการ บริษัท 

เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 
3. ประธานกรรมการ  

บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ  

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
5. ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์

พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
6. กรรมการ  

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 
จ ากดั (มหาชน) 

7. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

1. รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขั้น
ปลาย บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจ 
ปิโตรเลียมและธุรกิจ 
ต่อเนื่อง เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ของบริษัทฯ  (ร้อย
ละ 48.05)* และมีการ
ซื้อขาย วัตถดุิบ และ
ผลิตภัณฑ ์ระหว่างกัน 

2. ประธานกรรมการ 
    บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 

โซลูชั่นส์จ ากดั  เป็น
บริษัทท่ี บมจ. ปตท. ถือ
หุ้นร้อยละ 40 

 

หมายเหต ุ: *บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แจ้งขา่วตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การซื้อหุ้นของ 
     บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จากธนาคารออมสิน รวมเปน็สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 48.05 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึง่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานทั้งด้านผลตอบแทนทางธุรกจิ การ
เติบโตกา้วหน้าขององค์กร มูลคา่หุ้น และการพัฒนาองค์กรควบคูไ่ปกับการสร้างประโยชน์ให้ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งสมดุลและเป็นธรรม 

2. เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและเสนอแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก ากับดูแลให้มีมาตรการรองรับความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะกับธุรกิจ 

3. บริหารจัดการปัญหาที่มีความท้าทายด้านเศรษฐกิจและด้านผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

วิสัยทัศน์กรรมการ 

  ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความส าเรจ็และก้าวหน้าทัง้ในด้านการสร้างผลก าไร การเติบโตของธุรกิจ การสร้าง 
ความเป็นเลิศขององค์กร และการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
บนพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุง่เน้นความส าคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.Power of Growth (ขุมพลังแหง่การเติบโต) 2.Power of Digital 
(ขุมพลังแห่งดจิิตอล) และ 3.Power of People (ขุมพลังแห่งทรัพยากรมนษุย)์ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 - 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

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

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

ชื่อ-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง ที่อยู ่

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย          
ในวาระที่เสนอ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ประจ าปี 2561 

1. นายวฒุิสาร  ตันไชย 59 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

เลขที่ 4 ซอยสุภาพงษ์ 1  
แยก 3-1 แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 
10250 

ไม่มี 

2. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล 64 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีด ี

เลขที่ 454/297 
ซอยลาดพรา้ว 87 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห ์
เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

ไม่มี 

3. นายสมนึก  บ ารงุสาลี 61 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เลขที่ 84/25 หมู่ที่ 7  
แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทววีัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10170 

ไม่มี 

4. นายเจษฎา พรหมจาต 56 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

เลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 
แขวงตลาดขวัญ 
เขตเมืองนนทบุรี  
นนทบุรี 11000 

ไม่มี 

5. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 53 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

เลขที่ 55 ซอยหมู่บ้านบุญสูง 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ไม่มี 

  
หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ ทั้ง 5ท่าน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 23 - 25, 27 และ 29  
                : กรรมการอิสระท้ัง 5 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 -  
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 - 

  

ข้อบังคับบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

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

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิไดก้ล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบงัคับตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมมีูลค่าหุ้นเทา่กัน และได้ช าระคา่หุ้นเต็มมูลคา่แล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) เป็นหุ้นสามญัใหก้ระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นค าขอต่อบริษัทตามแบบ
ที่บริษัทก าหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดมิคืน 

  การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ 
  การช าระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลได้มีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า การช าระค่าหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้ 

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

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

กรรมการท้ังหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออก
เสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นทีผู้่ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น      
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

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

*ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่ เลขานุการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

*ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น       

ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ

 

หมายเหตุ : * ข้อบังคับข้อ 22 และข้อ 31 เป็นข้อบงัคับที่น าเสนอขอแก้ไขในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
                    ในวาระท่ี 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ   
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จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีท่ีข้อบงัคับนี้หรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียง     
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว 

 
39/41



- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 - 

  

 ในกรณีท่ีบริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรือการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย 
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับการท่ีได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาพร้อมทัง้ความคิดเห็น
ที่จะด าเนินงานต่อไป 

(2) พิจารณาอนมุัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนมุัตจิัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะ
เช่นว่านี้จะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

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

จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าป ี
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

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

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

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

   
(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
      being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง ดังนี้ 
  holding a total amount of           share(s)  and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
        □  หุ้นสามัญ                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง 
           ordinary share(s)         share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
               หุ้นบุริมสิทธิ                                    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                     เสียง 
      preference share(s)         share(s)  having a right to vote equal to  vote(s) 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint   
□  (1)           อายุ      ปี 
          age   years 
     อยู่บ้านเลขที่    ถนน    ต าบล/แขวง       
  residing at    Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 
  Amphur/District Province    Postal Code         or 
 
   (2)   นายวุฒิสาร  ตันไชย   กรรมการอิสระ  อายุ      59    ป ี
    Mr.Woothisarn Tanchai   Independent Director age      59   years 
     อยู่บ้านเลขที่       4 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 3-1  ถนน -       ต าบล/แขวง          หนองบอน  
  residing at          4 Soi Suphaphong 1 Intersection 3-1   Road   -   Tambon/Sub-district    Nongbon 
     อ าเภอ/เขต               ประเวศ    จังหวัด        กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10250  หรือ 
  Amphur/District  Pravet  Province         Bangkok  Postal Code 10250   or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

   (3)  นายอนุสรณ ์ แสงนิ่มนวล       กรรมการอิสระ  อายุ  64    ปี 
  Mr.Anusorn  Sangnimnuan  Independent Director age  64 years 
     อยู่บ้านเลขที่         454/297 ซอยลาดพร้าว 87    ถนน    -   ต าบล/แขวง                    คลองเจ้าคุณสิงห์         
  residing at         454/297 Soi Ladprao 87 Road  -              Tambon/Sub-district  Khlong Chaokhun Sing 
     อ าเภอ/เขต     วังทองหลาง  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์     10310    หรือ 
  Amphur/District     Wang Thong Lang   Province    Bangkok  Postal Code     10310    or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - 
  

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
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   (4)  นายสมนึก บ ารุงสาล ี        กรรมการอิสระ  อายุ  61    ปี 
  Mr. Somnuk  Bomrungsalee  Independent Director age  61 years 
     อยู่บ้านเลขที่               84/25 หมู่ที่ 7     ถนน    -   ต าบล/แขวง                    ศาลาธรรมสพน์         
  residing at              84/25 Moo 7  Road  -             Tambon/Sub-district    Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต      ทวีวัฒนา  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์ 10170     หรือ 
  Amphur/District   Thawi Watthana Province     Bangkok  Postal Code 10170      or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

   (5)  นายเจษฎา พรหมจาต        กรรมการอิสระ  อายุ  56    ปี 
  Mr.Jessada  Promjart   Independent Director age  56 years 
     อยู่บ้านเลขที่           69/41 หมู่ที่ 1     ถนน    -  ต าบล/แขวง                             ตลาดขวัญ              
  residing at           69/41 Moo 1  Road  -            Tambon/Sub-district            Talat Khwan 
     อ าเภอ/เขต    เมืองนนทบุรี  จังหวัด      นนทบุร ี      รหัสไปรษณีย ์ 11000     หรือ 
  Amphur/District  Mueang Nonthaburi  Province       Nonthaburi  Postal Code 11000  or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

   (6)  นางสาวรื่นวด ี สุวรรณมงคล       กรรมการอิสระ  อายุ  53    ปี 
  Miss Ruenvadee  Suwanmongkol  Independent Director age  53 years 
     อยู่บ้านเลขที่         55 ซอยหมู่บ้านบุญสูง     ถนน    -  ต าบล/แขวง                              ลาดยาว          
  residing at         55 Soi Moo Ban Boon Sung Road  -            Tambon/Sub-district              Lat Yao 
     อ าเภอ/เขต    จตุจักร    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์ 10900      
  Amphur/District  Chatuchak  Province   Bangkok  Postal Code 10900 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
April 4, 2018 as from 2.30 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, 
Bangkok 10900, or such other date, time and place should the meeting be postponed.   
 

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

    (            ) 
 

ลงช่ือ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

(       )  
 

ลงช่ือ/Signed                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 
 

ลงช่ือ/Signed                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
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 ผู้รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน และ 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ  
   3.ส าเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถว้น มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน  
 In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form and 2.the completed proxy form along with  
   3.the required documents to a registration staff. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 
 

 
 

  เขียนที่/Written at                         

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

(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
      being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง ดังนี้ 
  holding a total amount of           share(s)  and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
        □  หุ้นสามัญ                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                  เสียง 
           ordinary share(s)         share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
               หุ้นบุริมสิทธิ                                     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                     เสียง 
      preference share(s)         share(s)  having a right to vote equal to  vote(s) 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint   
□  (1)           อายุ      ปี 
          age   years 
     อยู่บ้านเลขที่     ถนน    ต าบล/แขวง     
  residing at     Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต     จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 
  Amphur/District  Province     Postal Code    or 
 
   (2)   นายวุฒิสาร  ตันไชย   กรรมการอิสระ  อายุ      59    ป ี
    Mr.Woothisarn Tanchai   Independent Director age      59   years 
     อยู่บ้านเลขที่       4 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 3-1  ถนน -       ต าบล/แขวง          หนองบอน  
  residing at          4 Soi Suphaphong 1 Intersection 3-1   Road   -   Tambon/Sub-district    Nongbon 
     อ าเภอ/เขต               ประเวศ    จังหวัด        กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10250  หรือ 
  Amphur/District  Pravet  Province         Bangkok  Postal Code 10250   or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

   (3)  นายอนุสรณ ์ แสงนิ่มนวล       กรรมการอิสระ  อายุ  64    ปี 
  Mr.Anusorn  Sangnimnuan  Independent Director age  64 years 
     อยู่บ้านเลขที่         454/297 ซอยลาดพร้าว 87    ถนน    -   ต าบล/แขวง                    คลองเจ้าคุณสิงห์         
  residing at         454/297 Soi Ladprao 87 Road  -              Tambon/Sub-district  Khlong Chaokhun Sing 
     อ าเภอ/เขต     วังทองหลาง  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์     10310    หรือ 
  Amphur/District     Wang Thong Lang   Province    Bangkok  Postal Code     10310    or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 

 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 

  

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - 
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   (4)  นายสมนึก บ ารุงสาล ี        กรรมการอิสระ  อายุ  61    ปี 
  Mr. Somnuk  Bomrungsalee  Independent Director age  61 years 
     อยู่บ้านเลขที่               84/25 หมู่ที่ 7     ถนน    -   ต าบล/แขวง                    ศาลาธรรมสพน์         
  residing at              84/25 Moo 7  Road  -             Tambon/Sub-district    Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต      ทวีวัฒนา  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์ 10170     หรือ 
  Amphur/District   Thawi Watthana Province     Bangkok  Postal Code 10170      or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

   (5)  นายเจษฎา พรหมจาต        กรรมการอิสระ  อายุ  56    ปี 
  Mr.Jessada  Promjart   Independent Director age  56 years 
     อยู่บ้านเลขที่           69/41 หมู่ที่ 1     ถนน    -  ต าบล/แขวง                             ตลาดขวัญ              
  residing at           69/41 Moo 1  Road  -            Tambon/Sub-district            Talat Khwan 
     อ าเภอ/เขต    เมืองนนทบุรี  จังหวัด      นนทบุร ี      รหัสไปรษณีย ์ 11000     หรือ 
  Amphur/District  Mueang Nonthaburi  Province       Nonthaburi  Postal Code 11000  or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 
 

   (6)  นางสาวรื่นวด ี สุวรรณมงคล       กรรมการอิสระ  อายุ  53    ปี 
  Miss Ruenvadee  Suwanmongkol  Independent Director age  53 years 
     อยู่บ้านเลขที่         55 ซอยหมู่บ้านบุญสูง     ถนน    -  ต าบล/แขวง                              ลาดยาว          
  residing at         55 Soi Moo Ban Boon Sung Road  -            Tambon/Sub-district              Lat Yao 
     อ าเภอ/เขต    จตุจักร    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์ 10900      
  Amphur/District  Chatuchak  Province   Bangkok  Postal Code 10900 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2018 Annual General Meeting: None 

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

   ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   Item 1  Subject: Statement of the Chairman  
  
  □  ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
       ประจ าปี 2560 

   Item 2   Subject: Acknowledge the Company’s 2017 Operating Results and Approve the Company’s 2017  
        Financial Statements  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
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    ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  
   Item 3    Subject:     Approve the Dividend Payment of the Company’s 2017 Operating Results 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 
  □ ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
   Item 4   Subject: Appoint an Auditor and Determine the Auditor fees for the Year 2018 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  

 
  □ ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 – 2565) 
   Item 5   Subject: Approve IRPC’s 5 year external fund raising plan (For 2018 – 2022) 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  

 
  □ ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ  
   Item 6   Subject: Approve the amendment of IRPC’s Articles of Association 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  
 

 
  □ ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 Item 7   Subject: Approve the Board of Directors’ Remuneration for the year 2018 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
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  □  ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Item 8   Subject: Elect / Re-elect the Directors in replacement of those who are retiring by rotation 
          (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of the entire board of directors 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
   □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
    Name of director: Mr.Tevin Vongvanich  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:     นายณัฐชาติ จารุจินดา   
    Name of director: Mr.Nuttachat Charuchinda  

    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain    
    ชื่อกรรมการ:   นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

    Name of director: Mr.Chansin Treenuchagron   
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:    พลเอก สสิน ทองภักดี 
    Name of director: General Sasin Thongpakdee  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:    พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 
    Name of director: General Theppong Tippayachan  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:    นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
    Name of director: Mr. Sukrit Surabotsopon  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove Abstain 

 
  □ ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 9   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ 
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form, shall be invalid and shall not be regarded as  
the vote cast by me/us as the shareholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers  
or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall  
be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า 

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

 
ลงช่ือ/Signed       ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
      (            ) 
 

ลงช่ือ/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
  (       )  

 

ลงช่ือ/Signed          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (         ) 
 

ลงช่ือ/Signed               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
    (          ) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบ 

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: “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 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. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าระเบียบวาระทีร่ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแนบหนังสอื 

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

Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the 2018  Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 4, 2018 as from 2.30 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor Central 
Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  

 
 

6/7



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

 
 

7/7




