ที่ กจญ. 077/2562
วันที่ 3 เมษายน 2562
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1. รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานในรอบปี 2561 และอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
ประจาปี 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
13,671,196,385 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.8599.99
ไม่เห็นด้วย
1,305,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
00.01
งดออกเสียง
31,348,867 เสียง
บัตรเสีย
95,100 เสียง
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรารวม
ทั้งสิ้น 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 3,883 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
และจะจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) เงินปันผลจานวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิ
ประโยชน์ BOI ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถ
เครดิตภาษีเงินปันผลได้
(2) เงินปันผลจานวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ10 และสามารถเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ในอัตรา 20/80
(3) เงินปันผลจานวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปัน
ผลได้

กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อ ณ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (Record Date)
โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
14,426,344,13,713,610,139 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100100.00.00
ไม่เห็นด้วย
60,00051,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0.00.00
งดออกเสียง
358,567 เสียง
บัตรเสีย
40,000 เสียง
3. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และก าหนดค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอียดดังนี้
3.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายมงคล สมผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8444 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
(2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
(3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3.2 กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็นจานวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่ง
เป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่
จาเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
12,696,454,34312,328,883,796 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 89.91
ไม่เห็นด้วย
1,729,516,1,384,010,435 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 10.09
งดออกเสียง
1,337,575 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
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4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจาปี 2562
อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2562 ในอัตราคงเดิม เท่ากับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 (ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้อนุมัติไว้เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2561) รายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ: ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 คน ให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุมรายครั้ง
ค่าตอบแทน /
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการ
60,000 บาท
60,000 บาท
ไม่มี
กรรมการ
45,000 บาท
45,000 บาท
ไม่มี
(2) คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย: ปั จ จุ บั น มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (และให้รวมถึงคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยอื่ น ที่ อ าจมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ) ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนดังนี้
ค่ า ต อ บ แ ท น ร า ย
เบี้ยประชุมรายครั้ง
ค่าตอบแทน /
เดือน
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการชุดย่อย
ไม่มี
60,000 บาท
ไม่มี
กรรมการชุดย่อย
ไม่มี
45,000 บาท
ไม่มี
4.2 โบนัสกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
อนุมัติโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 เป็นเงินจานวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.30 ของกาไรสุทธิ ปี2561 โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจานวนครั้งที่เข้า
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ในอั ต ราที่ ม ากกว่ า
กรรมการ ประมาณร้อยละ 30
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
14,319,659,13,657,182,633 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.5826
ไม่เห็นด้วย
106,163,03755,441,311 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 00.41.74
งดออกเสียง
702,1,442,374 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.01
บัตรเสีย
250,000250,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00.00
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5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ จานวน 4 ราย
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้
(1) นายกฤษณ์ อิ่มแสง
กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย
13,578,585,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.02
ไม่เห็นด้วย
134,060,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.98
งดออกเสียง
1,450,143 เสียง
บัตรเสีย
375,700 เสียง
(2) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย
14,248,210,756113,627,125,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.77 99.38
ไม่เห็นด้วย
177,234,85885,528,661 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.23 0.62
งดออกเสียง
1,567,462 เสียง
บัตรเสีย
250,000 เสียง
(3) พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ (ทดแทนนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
เห็นด้วย
14,256,531,99113,708,956,650 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.99.99
ไม่เห็นด้วย
169,372,758 1,404,050 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.170.01
งดออกเสียง
3,860,718 เสียง
บัตรเสีย
250,000 เสียง
(4) นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ (ทดแทนนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)
เห็นด้วย
14,335,565,68613,712,656,644 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.3100.00
ไม่เห็นด้วย
89,768,1112233,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
00.00
งดออกเสียง
1,331,474 เสียง
บัตรเสีย
250,000 เสียง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล ปิ่นสุภา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกากับกฎเกณฑ์
โทรศัพท์ 0-2765-7383
โทรสาร 0-2765-7999
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