
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียน เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002567

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2.  กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นายวุฒิสาร  ตันไชย 2.  นายชวลิต  ทิพพาวนิช

3.  นายสมนึก  บํารุงสาลี 4.  นายกฤษณ  อิ่มแสง

5.  นายจุมพล  สําเภาพล 6.  นายนพดล  ปนสุภา

7.  นายเอกนิติ  นิติทัณฑประภาศ 8.  นายชัยพร  ภูประเสริฐ

9.  นายอนุสรณ  แสงนิ่มนวล 10.  พลอากาศโทบุญสืบ  ประสิทธิ์

11.  นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ 12.  นายสุพจน  เหลาสุอาภา

13.  นางสาวเพียงพนอ  บุญกลํ่า 14.  นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ/

3.  ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนพดล ปนสุภา

นายกฤษณ อิ่มแสง, นายชวลิต ทิพพาวนิช, นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า กรรมการสองในสี่คนนี้

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ ไมมี/

4.  ทุน ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000.00 บาท /

     (สองหมื่นสี่รอยเจ็ดสิบหาลานบาทถวน)

     ทุนชําระแลวเปนเงิน   20,434,419,246.00 บาท /

     (สองหมื่นสี่รอยสามสิบสี่ลานสี่แสนหนึ่งหมื่นเกาพันสองรอยสี่สิบหกบาทถวน)

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 299 หมูที่ 5 ถนนสุขุมวิท  ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/

6.  วัตถุประสงคของบริษัทมหาชนจํากัดนี้มี 62 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน 8 แผน โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077
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นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. กรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105521013112

ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และไดจดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549/

3. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2563

4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน

ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077
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ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นางสุคนธา โชคพงษ์อุดมชัย)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220172077            ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
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