
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. 

ณ หอง อีเวนทฮอลล 105 หรือ อีเอช 105 (Event Hall 105 : EH 105) 
ชั้น 1 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

เลขที่ 88 ถนนบางนา - ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

บร�ษัท ไออารพีซ� จำกัด (มหาชน)

169 หมู 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45

ต.บางครุ อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

โทร : 66 (0) 2649-7000

โทรสาร : 66 (0) 2464-0500



 

กจญ. 070/2557 
      

วันท่ี  7  มีนาคม  2557 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 
 2.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 3.  แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 4.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 5.  รายงานประจ าปี 2556 และรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล 

(CD ROM) 
6.  รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
7.  นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
8.  ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
9.  ข้อบังคับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มมีติใหเ้รียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ในวันพุธท่ี 9 เมษายน 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องอีเวนท์ฮอลล์ 105 หรือ อีเอช 105 (Event Hall 105: EH 
105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรท่ี 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 (แผนท่ีสถานท่ีประชุมฯ ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ
ดังต่อไปนี ้

*หมายเหตุ  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม 
ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556 เมื่อวันที่  5 เมษายน 2556     
                        (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

 บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2556 ให้ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2556 และได้น าเสนอไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2556   
เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุนทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏวา่มีผู้ใดคัดคา้นหรือขอแก้ไขใดๆ  
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2556 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่4) 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

 บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
ในรอบปี 2556 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 98-117 และรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2556 หน้า 94-
109 (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 5)  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในรอบปี 
2556 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

   งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท      
ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว    
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 180-291 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 5)    
 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2556 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 63,772 
สินทรัพย์รวม 162,608 
หน้ีสินหมุนเวียน 49,530 
หน้ีสินรวม 87,081 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 75,527 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

 
ผลการด าเนินงาน ปี 2556 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย 292,593 
EBITDA 7,489 
ก าไรสุทธิ 826 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนองบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
และรับทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556    
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน)                                                                                    
 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของบริษัทฯ ของปีนั้น ๆ 
หลังหักทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคับบริษทัฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
   ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวน 826 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความจ าเป็นในการลงทุนโครงการ UHV  และโครงการอื่น ๆ 
เพื่อปรับปรุงโรงกล่ันให้มีความสามารถและประสิทธิภาพสูงทัดเทียมโรงกล่ันอื่นๆ ในประเทศและภูมิภาค และความสามารถ
ในการรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจแล้ว  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2556 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 9) ดังนี้  
   ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  
   และก าหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2557  เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 

อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และข้อบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ได้ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2556 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (777) 826 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.08 0.10* 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,635 2,043* 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) N/A 247 

* หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
 
   ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3   
ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมอีอกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3   
   กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
และปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  
   ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (4) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระของบริษัทฯ 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 6 ราย  ได้แก่ 
 

 รายชื่อกรรมการ ประเภท 
1. พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร กรรมการอิสระ 
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการ  
3. นายกฤษฎา  อุทยานิน กรรมการ  
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 
5. นายสมบัติ  นราวุฒิชัย กรรมการ 
6. พลโทปรีชา วรรณรัตน*์ กรรมการอิสระ 

  * หมายเหตุ: พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ลาออกมีผลเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 

 
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังนี ้

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

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  
3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
4) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ 
5) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 
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6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554  เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือ
บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

7) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการท้ังคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ 
ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้าน
กฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 

8) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ   อาทิ   คุณธรรม   จริยธรรม   ความเป็นอิสระ   กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์    (Duty of Care and Duty of 
Loyalty)   ทุ่มเท   อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

10) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 6 รายดังต่อไปนี้ต่อ
คณะกรรมการ เพื่อเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหต ุ
1.พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการ 

(กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
2.นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารรัฐกิจ การปกครอง และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
3. นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
4.นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
6.นายสมนึก  บ ารุงสาลี 
 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการ 
 

 
  

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 6 รายข้างต้น เป็นบุคคลที่มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ 
รายชื่อกรรมการล าดับที่ 1 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ     
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   บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระ ทีเ่ข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
0.5 (ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) ของจ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  
   (รายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ทั้ง 6 รายข้างต้น  ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบั
ที่ 7) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :   (โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย งดออกเสียง)  พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง  6  รายดังกล่าวข้างต้น  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและข้อบังคับของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นในภาพรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  6  ราย เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
หมายเหตุ : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 158-159 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557   

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

   ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ก าหนดให้  “กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 
ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”  
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส
กรรมการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี้  
  1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
   2) พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
 3) ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ 
    4) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการในอนาคต 
 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
และโบนัสกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 
   ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556  
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 อนุมัติไว้ ดังนี ้
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คณะกรรมการ : ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

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

 

คณะกรรมการชุดย่อย  ปัจจุบันมี  4  คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นทีอ่าจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการในอนาคต) : ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อ
เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

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

 

 7.2 โบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 
ก าหนดเงินโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 เปน็เงินจ านวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

0.97% ของก าไรสุทธ ิโดยจดัสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งทีเ่ข้าประชุมคณะกรรมการ และประธานกรรมการจะ
ได้รับในอัตราที่มากกวา่กรรมการ ประมาณร้อยละ 30 
หมายเหตุ -  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เสนองดจ่ายโบนัสกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการปี 2555 ขาดทุน  

- ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 45 และ หน้า 160-162 

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 164-165 

- การเปรียบเทียบกับผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏในรายงาน
ประจ าปีหน้า 61 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 และโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2557 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน)   

   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ในระดับเดียวกัน ดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
          เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2557 เป็นปีท่ี 7 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
1) นายวิเชียร  กิ่งมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3977   หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555) 
2) นายสมชาย จิณโณวาท  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3271   หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2557 นับเป็นปีท่ีสาม 

 3.   ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557  ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราทีเ่ท่ากับปี 2556 (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จา่ยอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่
จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)  
  4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์  หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จ านวน 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด 
บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทรนไทย จ ากัด บริษัท  ไออาร์พีซี 
พลังงาน จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ระยอง แทง้ค์ เทอร์มินัล จ ากัด     
บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด และบริษัท พีทีที   
โพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   
   ทั้งนี้  PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจงึมีความเข้าใจในธุรกจิบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะช่วยใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งคา่สอบบัญชีปี 2557 เป็นอัตราเทา่กับปี 2556 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการท าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละ
รายเพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และมี
มติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจ านวนเงินค่า
สอบบัญชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 
จ านวน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่
จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบ ก หรือแบบ ข) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ประกอบด้วย  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน
ที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (กรณี
การมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว 

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 
เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องอีเวนท์ฮอลล์ 105 หรือ อีเอช 105 (Event Hall 105: EH 105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.30 นาฬิกา เป็นต้นไป  
   

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                           
 

(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

        โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
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หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าป ี2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
อิสระผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น  และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ พร้อมรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  และส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขา คลัง
น้ ามันพระประแดง  เลขที่ 169 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45  ต.บางครุ  อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  ก่อนวัน
ประชุม 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวเป็นหนังสือ ระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส าเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  และส่งมายังส่วนก ากับองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขา 
คลังน้ ามันพระประแดง เลขที่ 169 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45  ต.บางครุ  อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 02 464 0500 หรือทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส ์ceo.office@irpc.co.th โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับ
รายงานประจ าปี 2556 ได้ท่านละ 1 เล่ม  

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) 
5. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) 
6.   กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น

สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุมได้ที่ ส่วนก ากับองค์กร หรือ  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท  
 ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขา คลังน้ ามันพระประแดง เลขที่ 169 หมู่ 9  ซอยสุขสวัสดิ์ 45    ต.บางครุ   
 อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  หรือไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส ์ceo.office@irpc.co.th หรือ ir@irpc.co.th  
 

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท  

โทรศัพท์  02 649 7000 

*การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมในแบบ Green Meeting 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 :  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น      หน้า 13 - 14 

หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้ารว่มประชมุ   

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 : แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557    หน้า 15 - 16 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 :  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556    หน้า 17 - 42 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 : รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ     หน้า 43 - 54 

               การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)    หน้า   55 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น     หน้า   56 

            ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชมุได้ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)     หน้า 57 - 61 

   (เฉพาะสว่นท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  / หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)   หน้า 63 - 71  

 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืน   หน้า 73 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2- 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 การลงทะเบยีน 
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ของวันท่ี 9 เมษายน 2557 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและ
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 

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

 การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

    และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2) นายวุฒิสาร ตันไชย  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

3) นายณรงค์กร ชวาลสันตติ กรรมการอิสระ
4) นายเจตน์ ธนวัฒน ์  กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
5) นายธรัมพ์  ชาลีจันทร ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- ข้อมูลของกรรมการอิสระ ล าดับที่ 1) ถึง 5) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ที่ส าคัญ ผู้มอบ
ฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ

จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย 

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

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออก 

โดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน
การรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ 

 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

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

 หนังสือมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 
 และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความ
 ถูกต้องของค าแปลด้วย

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ

 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วย 3- 
 

ข้อแนะน ำกำรเดินทำง 

ทางเข้า-ออกไบเทคมี 3 ช่องทางได้แก่ ด้านถนนบางนา-ตราด (กม.1) 2 ช่องทาง (ประต1ู และ2) และด้านถนนสุขุมวิท 1 

ช่องทาง (ประตู3) 

รถไฟฟ้ำ BTS        :   สถานีรถไฟฟ้าบางนา (ทางออกที่ 1) เข้าประตดู้านถนนสุขุมวิท   
 
โดยรถประจ ำทำง :    ทางเข้าออกที่ 1 และ 2 สามารถเดินทางโดยรถประจ าทางสาย 38, 46, 46A, 48, 132 
                                         133,  139, 180, 552, 552A ซึ่งจะจอดรถโดยสารที่ถนนบางนาตราด กม. 1 
 :    ทางเขา้-ออกที่ 3 สามารถเดินทางโดยรถประจ าทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507,  
   508, 511, 513, 536, 544, 552A วึ่งจะจอดรถโดยสารที่ถนนสุขมุวิท 
 
โดยรถยนต์สว่นบุคคล / แทก็ซี่ : 1. ใชเ้วลาเดินทางเพียง 15 นาที (14 กิโลเมตร) จากสนามบิน 

       สุวรรณภูมิมายังไบเทค 

   2. ทางด่วนสามารถใชง้านได้อย่างสะดวก ตั้งอยูใ่กล้ทางเข้า-ออกของไบเทค  

   3. ไบเทคตั้งอยู่ห่างจากวงแหวนรอบนอกเพียง 7 กิโลเมตร ซึง่เชือ่มกับถนนเส้น 

       หลักอื่นๆ เพื่อใช้หลีกเล่ียงปญัหาการจราจร 

Transportation 

The centre is accessible via 3 entrances : 1st and 2nd are along Bangna-Trad Road (km.1) and the 3rd entrance is 

along "Sukhumvit Road via expressway. 

BTS (Skytrain)  :  Bang Na Station (Exit 1)  

BUS   : Entrance 1 and 2 can be reached by bus: Number 38, 46, 46A, 48, 132, 133,  

     139, 180, 552, 552A which arrived along Bangna-Trad Road (km.1) 

    :  Entrance 3 can be reached by bus: number 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508,  

       511, 513, 536, 544, 552A which arrived along Sukumvit Road. 

CAR / TAXI  :  1. 15 minutes drive from the Suvarnabhumi International airport 

     2. Directly linked by the expressway to Centre Business District (10 km.) 

                 3. Links the Outer Ring Road to extended every other part of Bangkok to avoid  

                     traffic jam in rush hours, which away from BITEC 7 km. 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2556 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

           
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 
เวลา 09.30 น.   ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์  (ราชประสงค์)  ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 ประธานในที่ประชุม  
  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 

เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี  
ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 
1. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับดูแล 
      กิจการที่ดี   
2. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายวุฒิสาร  ตันไชย     กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  กรรมการ 
5. นายกฤษฎา  อุทยานิน     กรรมการ 
6. นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม     กรรมการ 
7. นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ   กรรมการ 
8. นายธรัมพ์  ชาลีจันทร์     กรรมการ 
9. นายอธิคม  เติบศริิ     กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ ่
10. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร     กรรมการ และกรรมการบริหาร 
11. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ 
      กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
12. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย     กรรมการ  
13. พลโทปรีชา  วรรณรัตน์    กรรมการอิสระ 
14. นายเจตน์  ธนวัฒน์      กรรมการ 
15. นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี   กรรมการ 
16. นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน  
17. นายมานิตย์  สุธาพร   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย 
18. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
19. นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร 
20. นายสหัสชัย  พาณิชย์พงศ์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรพัย์สิน 
21. นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 
22. นางสาวอรวรรณ  ลีลารัศมี   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบคุคลและบริหาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

23. ผู้สอบบัญชีจาก บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส :  นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี     
24.  ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์แอนด์แมค็เค็นซี่ (Baker & Mckenzie) : นางสาวปะราลี  เตชะจงจินตนา 
 
 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 20,475,000,000 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 20,475,000,000 หุ้น (สอง
หมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีร้อย
สามสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยส่ีสิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน 
  ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจ านวน 2,593 ราย นับ
จ านวนหุ้นรวมกันได้ 12,599,873,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วดังกล่าว ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 
 อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุม
ด้วยตนเองจ านวน 2,099 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 1,875 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 3,974 ราย 
นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 13,467,531,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.91 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสรุป
จ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนดังนี้:- 

 
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้ง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่อง เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  เสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทางเว็ปไซต ์ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่
อย่างใด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  

  ก่อนการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนับ
คะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และใคร่ขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม  เพื่อให้การประชุม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ดังนี้ 
 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 
 2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม  
 3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

การลงทะเบียน จ านวนราย 
จ านวนหุ้น 

จ านวน ร้อยละ 
มาประชุมด้วยตัวเอง 2,099 156,363,908 0.77 
มอบฉันทะ 1,875 13,311,167,188 65.14 
รวมทั้งส้ิน 3,974 13,467,531,096 65.91 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

4) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไป
เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย ใบลงคะแนนที่เหลือเมื่อเลิกประชุมแล้วขอให้ใส่กล่องที่ประตู
ทางออกห้องประชุม 

  การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ และพยานนับคะแนนจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความโปร่งใสและความเป็น
กลางในการนับคะแนน โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นายฌานิน ตยัคคานนท์   ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบ าเหน็จ 
      บ านาญข้าราชการ  ถือหุ้นจ านวน  1,193,448,370  หุ้น  
2. นายสุรพันธ์ุ เต็มบุญประเสริฐสุข  ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย  ถือหุ้นจ านวน  100 หุ้น 
3. นางสาวฐาปนี  แก้วอิ่ม  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม ถือหุ้นจ านวน 5,200 หุน้ 

  ส าหรับผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นนักลงทนุชาวต่างชาติ บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีล่ามไว้คอยช้ีแจงประเดน็ข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน  จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท าให้ บริษัทฯ มีความก้าวหน้าและมีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคง  ส่วน
หนึ่งของความส าเร็จนี้มาจากความเชื่อมั่น ความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ  
  ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเช่ือมั่นและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา 
 การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นการประชุมแบบ Green Meeting ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว และขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนและประหยัดพลังงาน ตาม
นโยบายของบริษัทฯ และรัฐบาล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชมุเมื่อวันที ่5 เมษายน 2555  

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 และได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2555 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฎว่ามีผู้ขอแก้ไขใดๆ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 

  มีการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 (เนื่องจากพิมพ์ผิด) ดังนี้ 

เลขานุการบริษัท :   ขอแก้ไขรายงานฯ หน้า 21 และหน้า 22 ในส่วนของจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2555  จาก  “53,100,000 บาท” เป็น 3,100,000 บาท 

นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา :   ขอแก้ไขรายงานฯ หน้า 22 โดยแก้ไขนามสกุลจาก “นายสมเกียรติ สาลีวัฒนา”    
ผู้ถือหุ้น    เป็น “นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา” 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4   - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

   ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  ประธานฯ  จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผล
การนับคะแนนเป็นดังนี้    
  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย 13,119,481,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.990 ไม่เห็นด้วย 395,081 หุ้น        
คิดเป็นร้อยละ 0.003 และงดออกเสียง 133,467,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.007  

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

  ประธานฯ แถลงสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี  2555 ซ่ึง

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 หน้า 79 - 94 และรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2554-2555 หน้า 92-95 ที่ได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีภารกิจส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึง

บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามแผน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ และการ

ช้ีแนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

บริหาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และขอให้ประธาน

กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  สรุปผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 

  นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ปี 2555) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  พลโทปรีชา  
วรรณรัตน์  และนายธรัมพ์  ชาลีจันทร์  ในปี 2555 มีการประชุมทั้งส้ิน 13 ครั้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ภารกิจส าคัญมีดังนี้ 
 การจัดท างบการเงินประจ าปี 2555 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการเปิดเผยข้อมูล

ส าคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ (จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ งบการเงินปี 2554 และงบไตรมาส 1-3 ปี 2555) 
 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยค านึงถึงเงื่อนไขการค้าทั่วไป และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ (จ านวน 4 เรื่อง) 
 สอบทานแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้บริหาร

จัดการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2554 และ ไตรมาส
1-3 ปี 2555) 

 ให้ข้อแนะน าในการจัดท า และซ้อมแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 
 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 สอบทานและก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม (โดยประเมินคุณภาพส านักตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน จ านวน  17 
เรื่อง) 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4   - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  คณะกรรมการบริหาร (ปี 2555)  ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   นายไพรินทร์      

ชูโชติถาวร  นายวุฒิสาร ตันไชย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ และนายอธิคม  เติบศิริ โดยในปี 2555 มีการประชุม 12 ครั้ง  ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงาน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิ 
 การเข้าซ้ือหุ้นบริษัท อูเบะ เคมีคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)   
 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในเครือที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักจ านวน 6 บริษัท  

 พิจารณาแผนธุรกิจ 5 ปี (2556-2560) ของบริษัทฯ และประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงาน แผนการบริหารความเส่ียง 
และตัวช้ีวัดระดับองค์กร และแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติงานภายในกรอบอ านาจคณะกรรมการบริหาร อาทิ 
 รายช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ และบริษทัร่วมทุน 

 หลักการบริหารจดัการโลหะมคี่าในตัวเร่งปฏิกริยาเคม ี 

 หลักการจ าหน่ายหุน้ลงทนุในบรษิัทที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบรษิัทฯ 

 การท าสัญญาบริการระยะยาวส าหรับ Gas Turbine  

 การจัดซื้อน้ ามันดบิชนิด Term Contract ประจ าปี 2556 

  นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (ปี 2555)  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน  คือ  นายจุลยุทธ  
หิรัณยะวสิต  นายวุฒิสาร ตันไชย และนายวิชัย พรกีรติวัฒน์  โดยในปี 2555 มีการประชุม 6 ครั้ง ภารกิจที่ส าคัญได้แก่ 
 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
 พิจารณาคัดเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระ  จ านวน 9 ราย 
 พิจารณาคัดเลือกกรรมการชุดย่อย จ านวน  3   ชุด 
 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  

  นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์   ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ปี 2555) ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน คือนายเชิดพงษ์  สิริวิชช์   นายวิชัย 
พรกีรติวัฒน์ และนายเจตน์ ธนวัฒน์  โดยในปี 2555 มีการประชุม 6 ครั้ง ภารกิจที่ส าคัญได้แก่ 
 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยตนเอง โดยมีการประเมินทั้งคณะ ประเมิน

ตนเอง ประเมินแบบไขว้  และประเมินกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินฯ ในปี 2555 ด้วยคะแนนเกินกว่าร้อยละ 
90 ทุกประเภท 

 สนับสนุนการด าเนนิโครงการเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาท ิ

1) โครงการ  “ผู้ถือหุ้น IRPC ร่วมระบายสีเขียวให้สังคมไทย” 
2) การจัดท าหนังสือ “อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ปฏิบัติการกู้โลก” 
3) การจัดเสวนาเรื่อง “จะก ากับองค์กรอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยนไป” 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4   - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นจ านวน 4 

รายการ  เพื่อเตรียมความพร้อมตามทิศทางของประชาคมอาเซียน โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้าน

การก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล  Golden Peacock Awards 2012 

  สมัครเป็นภาคีสมาชิกแนวร่วมปฏิบิตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)  

 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2555 ให้ด าเนินการอย่าง

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 นายธิคม  เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่   แถลงสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ 
โดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น  รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
             บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรช้ันน าของ
เอเชีย ด้วยการด าเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้องคก์ร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
             ด้านการผลิต   ในปี 2555  บริษัทฯมีเสถียรภาพในการผลิตสูงถึงร้อยละ 99.56   เทียบกับปี 2554 ที่ร้อยละ 97.88 
เป็นผลจากเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไอน้ าที่เพิ่มขึ้นชัดเจนจากโรงผลิตพลังไอน้ าและไฟฟ้าร่วมหรือ  CHP  และการ
ปรับปรุงระบบสายส่งและควบคุมส่ังการ   รวมทั้งการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ Operational Excellence และ Zero 
Unplanned Shutdown โดยมีหน่วยผลิตที่ไม่ต้องหยุดเดินเครื่องนอกแผนเลยถึง 7 หน่วย คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลดลง
จากปี 2554 ประมาณ  435 ล้านบาท 
                บริษัทฯ สามารถน าน้ ามันดิบเข้าสู่กระบวนการกล่ันได้ รวมทั้งส้ิน 64.22 ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกลั่นเฉลี่ย

ประมาณ 175,000 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) 283,668 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 47,149 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 20  โดยยอดขายหลักมาจากกลุ่มปิโตรเลียม 221,390 ล้านบาท  

กลุ่มปิโตรเคมี 58,979 ล้านบาท  กลุ่มไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 3,299 ล้านบาท  โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศร้อยละ 62 

และสัดส่วนรายได้ต่างประเทศร้อยละ 38 

             โครงการลงทุน   การลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ฟินิกซ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 
3 ปี 3 เดือน  มีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2558   ณ ส้ินปี 2555  มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 43  ซ่ึงมาจากความส าเร็จของ
โครงการลงทุนย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 โครงการขยายก าลังการผลิต Gasoline EURO 4   เพื่อส่ิงแวดล้อม แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท าให้ก าลังการ

ผลิตรวมเพิ่มเป็น 15,000 บาร์เรลต่อวัน 
 โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุ่มน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน TDAE  50,000  ตันต่อปี ซ่ึงเป็นน้ ามันยางที่ลดสารก่อ

มะเร็ง แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2555 
 โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สะอาด  (UHV) ซ่ึงใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในโครงการฟินิกซ์  มี

ความก้าวหน้าในขั้นของการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง  ปัจจุบันมีความ
คืบหน้าร้อยละ 40   คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปี 2558  อันจะท าให้บริษัทฯ สามารถใช้ก าลัง
การผลิตของหน่วยกล่ันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีได้เป็นอย่างมาก 

 
 
 

22/73



- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4   - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

     ส าหรับโครงการในกลุ่มฟีนิกซ์ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556  มีดังนี้ 
- โครงการผลิต Diesel EURO 4  แล้วเสร็จในต้นปี 2556 ซ่ึงเป็นความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก าลังการผลิต EBSM จาก 200,000 ตันต่อปี เป็น 260,000 ตันต่อปี จะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 
         นอกจากนั้น ยังมีโครงการนอกกลุ่มฟินิกซ์ ที่แล้วเสร็จในปี 2555 ได้แก่   

- โครงการขยายก าลังการผลิตโพรพิลีนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 312, 000  ตันต่อปี เป็น  412 , 000  ตันต่อปี  เริ่มการผลิต

เชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2555  

- โครงการขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN เพิ่มขึ้นอีก 60, 000  ตันต่อปี จากเดิม  120 , 000   ตันต่อปี ก็จะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและด าเนินการผลิตได้ประมาณเดือนเมษายน 2556  

  ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน    
 บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับพื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี  ซ่ึงมีเนื้อที่ ประมาณ 1,867  ไร่  เพื่อรองรับ

ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ได้คัดเลือกเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เป็น
ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ของประเทศ  ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ ด้านกายภาพ   ศักยภาพใน
การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 พัฒนาพ้ืนที่บ้านค่ายร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เป็นนิคม อุตสาหกรรมสีเขียว โดยเน้น ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะต่อ ส่ิงแวดล้อม 

 ขายที่ดินและทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก หรือ Non-core property  จ านวน 107.5  ไร่ และขายที่ดินในเขตประกอบกา ร
อุตสาหกรรมส่วนขยาย จ านวน 132 ไร่ รวมรายได้ทั้งสิ้น 800 ล้านบาท 

 ในส่วนของท่าเรือ  บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าภายนอกในปี 2555  เป็นมูลค่า 540 ล้านบาท  สูงขึ้นจากปี 2554  ร้อยละ 15  
คิดเป็นรายได้จากธุรกิจท่าเรือสินค้า 305 ล้านบาท  สูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 12   และรายได้จากธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์  235 
ล้านบาท  สูงกว่าปี 2554  ร้อยละ 19 โดยบริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มธุรกิจเหล็ก และสินค้าอ่ืนๆส่งผลให้มีการ
ใช้บริการท่าเรือสินค้าเทกองเพิ่มมากขึ้น    ขยายการให้บริการเช่าพื้นที่ลานเทกองและโกดังมากกว่า 70,000 ตารางเมตร  
พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ ท าให้มีผลิตภัณฑ์ผ่านท่า 16.24  ล้านตัน  สูงขึ้นจากปี  2554  ร้อยละ  4  และได้
พัฒนาคลังน้ ามันไออาร์พีซี พระประแดง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลและเคมีภัณฑ์
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ  

 ในปี 2555 มีการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าใหม่จ านวน 6 ราย  มีมูลค่าสัญญารวม 525 ล้านบาท 
 ท่าเรือไออาร์พีซี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 จากโครงการท่าเรือสีเขียว  

 ด้านนวัตกรรมปิโตรเคม ี   
 บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เพื่อวิจัยและพัฒนาด้าน  High Performance Polymer เป็น

รายแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค  
 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “POLIMAXX BANBAX” เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ผสมสารยับยั้งแบคทีเรีย และ 
 เป็นผู้น าในการจัดเวทีวิชาการด้านปิโตรเคมีระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี 
  ด้านทรัพยากรบุคคล    

 บริษัทฯ ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานในแนวทางที่เป็นสากล  ทั้งด้านสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาอาชีพ และความเป็นผู้น า 
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ควบคู่ไปกับการส่งเสริมประสบการณ์และโลกทัศน์ให้พนักงาน และการสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัย 
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วย
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

ด้านการเงิน    

 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการร่วมลงทุนในบริษัท อูเบะเคมีคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 
ของทุนช าระแล้ว เพื่อขยาย value chain ของผลิตภัณฑ์ไปสู่พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณภาพพิเศษและเพิ่มสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  

 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 3,700 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว จาก
สถาบันการเงินต่างประเทศ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินกู้ยืมหมุนเวียนจากสถาบันการเงินต่างประเทศ 75 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อรองรับโครงการลงทุนและใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

 เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปจ านวน 10,000 ล้านบาท  
 บริษัทฯ ได้รับรางวัล  Best Investor Relations จากวารสาร Corporate Governance Asia         
  สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทางการเงินในยุโรป และสหรัฐอเมริกา  โดยมีรายได้จากการ
ขาย 292,430 ล้านบาท (รวมภาษีสรรพสามิต) เพิ่มขึ้นจากปี 2554  ร้อยละ 18  เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นจาก 56.65 ล้าน
บาร์เรล เป็น  66.09 ล้านบาร์เรล 
  วิกฤตทางการเงิน ส่งผลให้อุปสงค์ปรับตัวลดลง และท าให้ก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market 
GIM ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 5.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือลดลงจากปีก่อน 3.81 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่งผลให้ในปี 
2555  บริษัทฯ มี EBITDA 4,125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 และมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 959 ล้านบาท  
            ณ  ส้ินปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 141,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เป็นผลจากความคืบหน้าของโครงการ
ลงทุนต่างๆ  และ มีหนี้สินรวม 67,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 
  ภายใต้แนวคิด  Creation Share Value  ที่ทุกย่างก้าวล้วนตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของการแบ่งปัน  เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับ สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆควบคู่ไปกับคุณค่าของบริษัทฯ  สอดคล้องกับปรัชญาธุรกิจ ที่ให้
ความส าคัญกับดุลยภาพของมิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดล้อมเสมอมา  จากนี้ไป บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
จะมุ่งมั่นต่อยอดพันธกิจ การสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อความสุข 
ความส าเร็จ การเติบโตที่ยั่งยืน และยังประโยชน์ไปพร้อมกัน   
 
  นายอธิคม  เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่   ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทฯ เกี่ยวกับสาเหตุที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุน การใช้ก าลังการผลิตที่ ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการลด
ผลกระทบต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้จัดท าเป็นสไลด์ประกอบค าบรรยายเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
  1.โครงสร้างและต้นทุนการผลิต 
  - ก าลังการผลิตและสัดส่วนการใช้น้ ามันดิบ  บริษัทฯ ใช้ก าลังการกลั่นน้ ามันเฉลี่ยประมาณ 80% (ประมาณ 
175,000 บาร์เรล/วัน จากก าลังการผลิตสูงสุด 215,000 บาร์เรล/วัน )  
  -วัตถุดิบ อันได้แก่น้ ามันดิบ บริษัทฯ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)ทั้งหมด ซ่ึงมีต้นทุนการ
ขนส่งที่สูง ความผันผวนของราคาสูง ต่างจากโรงกล่ันอื่นในประเทศที่มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซ่ึงต้นทุนต่ ากว่า และ
ความผันผวนของราคามีน้อย 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4   - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามโครงสร้างการผลิตของบริษัทฯ ในการกลั่นน้ ามันจะได้น้ ามันส าเร็จรูปคือ
น้ ามันเตาประมาณ 31% ซ่ึงมีส่วนต่างราคาที่ต่ า (GIM)  เมื่อเทียบกับน้ ามันชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4/2555 
ลดลงถึงประมาณ 9 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล (ลดจากมูลค่าน้ ามันดิบที่น ามากลั่น) ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 
และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถเดินก าลังการกลั่นอย่างเต็ม 100%  เพราะหากเดินเต็ม 100% แล้ว จะท าให้ได้น้ ามันเตา
มากขึ้นถึง 43%  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีหน่วยปรับคุณภาพ (Cracking Unit / Conversion Unit) ที่จะท าให้สามารถใช้
น้ ามันในการกล่ันได้หลากหลายขึ้น ในขณะที่โรงกล่ันอื่นมีหน่วยเพิ่มคุณภาพนี้ 
  - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซ่ึงแบ่งเป็นสายอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ และสายโอเลฟินส์ ซ่ึงในปี 2555 
ผลิตภัณฑ์สายอะโรเมติกส์ที่มีส่วนต่างราคาสูงได้แก่ เบนซีน และพาราไซลีน ซ่ึงจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ
บริษัทฯ ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ ในขณะที่โรงงานปิโตรเคมีอื่นมีผลิตภัณฑ์สองชนิดนี้ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่
ผลิตได้ ได้แก่ สไตรีนิกส์ โทลูอีน และมิกซ์ไซลีน เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ นั้น บริษัทฯ มีก าลังการผลิต   
โพรพิลีนประมาณ 50% นอกนั้นเป็นประเภท เอชดีพีอี และโอเลฟินส ์ และมีก าลังการผลิตโดยรวมที่น้อยกว่าโรงงานอื่นอยู่
มาก โดยบริษัทฯ มีก าลังการผลิตประมาณ 700 ตัน/ปี เท่านั้น 
  - เปรียบเทียบตน้ทุน และ ก าไรขั้นต้นจากการผลิตต่อหน่วย (Gross Integrated Margin “GIM”) ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซ่ึงบริษทัฯ จะมีต้นทุนทีสู่งกว่า  GIM  ในขณะที่โรงกล่ันอื่น มีต้นทนุที่ต่ ากว่า GIM 
  2.สภาวะภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
  - ราคาน้ ามันดิบดูไบในปี 2555 เฉลี่ยอยู่ประมาณ 109 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  แต่ในปี 2554 มีราคาเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 106 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  และปี 2553 มีราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ 78 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล จะเห็นว่าจากปี  
2553 – 2554 ราคาน้ ามันดิบดูไบมีส่วนต่างราคาค่อนข้างมาก มีการปรับราคาขึ้นมาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2554-2555 มี
ส่วนต่างราคาน้อย ท าให้ก าไรจากสต๊อคน้ ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
  -ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตได้  - เมื่อคิดค านวณส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ในปี 2555 ตามที่น าเสนอ
แล้ว จะเห็นได้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงจากปี 2554 ประมาณ 2,100 ล้านบาท และส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงจากปี 2554 ประมาณ 1,900 ล้านบาท ซ่ึงสามารถน ามาค านวณเป็นผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปี 2555 ได้ดังนี้ 
   1) ส่วนต่างราคาต่ าลง   4,000 ล้านบาท 
   2) ราคาพลังงานที่สูงขึ้น   1,900 ล้านบาท 
   3) ก าไรจากสต๊อกสินค้าที่ลดลง 1,500 ล้านบาท 
   4) ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้น    900 ล้านบาท 
           รวมเป็นเงิน   8,300 ล้านบาท 
 
  แต่จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ (โครงการลดค่าใช้จ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารต้นทุนทางการเงินและทรัพย์สิน) และโครงการ Phoenix ที่เริ่มเห็นผลแล้วใน
ปี 2555 ส่งผลให้สามารถลดผลกระทบดังกล่าวไปได้ประมาณ 3,400 ล้านบาท ดังนั้น ผลประกอบการในปี 2555 จึงขาดทุน
สุทธิ 959 ล้านบาท ซ่ึงหากไม่มีโครงการ Phoenix  (ได้รับประโยชน์เข้ามาแล้ว 13 โครงการ และเหลืออีก 5 โครงการอยู่
ระหว่างการด าเนินการ) หรือมาตรการลดผลกระทบต่าง ๆแล้ว บริษัทฯ อาจต้องมีผลขาดทุนสุทธิจากผลกระทบของสภาวะ
ภายนอกถึงประมาณ 4,359 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามที่น าเสนอในสไลด์ประกอบค าบรรยาย 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4   - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

   ส าหรับในปี 2556 นี้ บริษัทฯ มีแผนการจัดหาวัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดการสต๊อคสินค้า 
โดยได้เจรจากับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ช่วยจัดหาวัตถุดิบในประเทศทั้งน้ ามันดิบและคอนเดนเสทเพิ่มขึ้น
ประมาณ 12,000 บาร์เรล/วัน และจะเพิ่มเป็น 24,000   บาร์เรล/วัน ในปีต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากประมาณไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ปี 
2556 บริษัทฯ จะก่อสร้างหน่วยก าจัดสารปรอทแล้วเสร็จ ท าให้สามารถใช้วัตถุดิบในประเทศซ่ึงมีสารปรอทสูงได้ 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเร่งด าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ซ่ึง
เป็นโครงการการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการผลิตน้ ามันเตาจะลดลง การผลิตโพรพิลีนซ่ึง
มีมูลค่าสูงกว่า จะเพิ่มขึ้น มีก าไรจากการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และจะท าให้โรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถใช้
น้ ามันดิบได้หลากหลายขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้ก าลังการผลิตได้อย่างเต็มที่  ส าหรับมาตรการเร่งด่วนนั้น ได้แก่  1.การ
สร้างรายได้เสริม (ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการการเงิน ปรับแผนการหยุดซ่อมบ ารุงให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดมาก
ยิ่งขึ้น ปรับแผนการจัดการที่ดินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ปรับกลยุทธ์การท าตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีราคาสูง) 2.การปรับลด
ต้นทุนปี 2556 (ลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง ลดการท างานล่วงเวลา ลดการจ้างงาน
ภายนอก มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) 
 
  ผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
  
นายชาตรี เจริญเนือง :   สอบถามความคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษทัฯ ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า 
ผู้ถือหุ้น   
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : โครงการ Phoenix  ของบริษทัฯ รวมถึงโครงการ UHV จะแล้วเสร็จภายในปี  2558 ซ่ึง 
 ประธานกรรมการฯ   จะท าให้โรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถเดินก าลังการผลิตได้เต็มที่ และมีก าไรขั้นต้นจากการ

ผลิตต่อหน่วย (GIM) เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งได้รับผลตอบแทนจากโครงการ Phoenix  อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเช่ือว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

นายทองอิน  แสงงาม :   สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ขาดทุน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ 
ผู้รับมอบฉันทะ    เสนอให้บริษัทฯ หาทางเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
นายอธิคม  เติบศิริ :   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงไว้ข้างต้น ทั้งในเรื่อง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   โครงสร้างการผลิต ต้นทุนการผลิต และสภาวะภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  ซ่ึงคิด

ค านวณโดยรวมแล้วเป็นเงินประมาณ  8,300  ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ได้มีโครงการ 
Phoenix มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ออกมาเพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ถือหุ้นให้ค าแนะน าแล้ว ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น 
บริษัทฯ ได้เตรียมส ารองเงินไว้แล้ว ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : บริษัทฯ ไดอ้อกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2549  ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 
ประธานกรรมการฯ    เพื่อความแข็งแกร่ง แต่เนื่องจากธุรกิจน้ ามันและปิโตรเคมี มีความผันผวนมาก ประกอบกับ 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินเป็นจ านวนมากที่ยังอยู่กระจัดกระจาย ซ่ึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้หากใช้
เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว จึงเช่ือว่าบริษัทฯจะกลับมา
เติบโตอย่างมั่นคงได้อย่างแน่นอน 
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นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล : กล่าวช่ืนชมธุรกิจในกลุ่ม ปตท.ที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศชาติ ไม่ประสบปัญหาขาดแคลน 
ผู้ถือหุ้น   ด้านพลังงาน และยังสามารถเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย  

พร้อมทั้งเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ า และพลังงาน
ทางเลือก  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศ  ลดการพึ่งพาก๊าซ
จากต่างประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจาก IRPC มีทรัพย์สินเป็นจ านวนมากและมีศักยภาพพอที่จะ
ด าเนินการได้ และขอให้เพื่อนผู้ถือหุ้นตั้งค าถามให้กระชับ และสรุปประเด็นส าคัญ เพื่อให้
ได้รับค าตอบที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : กลุ่มปตท.ได้มีการจัดตั้งบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ประธานกรรมการฯ  ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าเพื่อใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และหากมีพลังงานไฟฟ้า 

เหลือพอก็จะจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส าหรับ IRPC มี
โรงงานผลิตพลังไอน้ าและไฟฟ้าร่วม  (Combined Heat & Power Project :CHP) โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช่ือเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 200 เมกะวัตต์  และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) อีก 2 Block  หรือ  2 หน่วยผลิต 
รวมก าลังการผลิตประมาณ 200 เมกะวัตต์  (MW) ซ่ึงบริษัทฯ จะได้น าเอาข้อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้นไปพิจารณาด้านความร่วมมือกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด ในเรื่อง
พลังงานไฟฟ้าต่อไป 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร: สอบถามถึง ศักยภาพโรงกล่ันน้ ามันของบริษัทฯ หลังจากที่โครงการ Phoenix ประสบผล   
ผู้ถือหุ้น  ส าเร็จ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงระบบควบคุม

กระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ    
นายอธิคม  เติบศิริ :   โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจประเภทโรงกลั่นน้ ามันเช้ือเพลิง  จะมีการประเมินผลโดยแบ่งตาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่   ภูมิภาค (Region) ขนาดและความซับซ้อน (Size & Complexity) โดยมีดัชนีช้ีวัดความซับซ้อน  

ที่เรียกว่า  Complexity Index   ปัจจุบันโรงกล่ัน IRPC ถูกจัดให้อยู่ในประเภทโรงกล่ันน้ ามันที่
มีประสิทธิภาพสูงในระดับ 6.6  และหากโครงการ UHV แล้วเสร็จ  จะท าให้โรงกลั่นของ  
IRPC  ขยับไปอยู่ที่ระดับ 9.9 ซ่ึงเทียบเท่าโรงกลั่นน้ ามันช้ันน าในประเทศไทย แต่จะเป็นรอง
โรงกลั่น Jamnagar ในประเทศอินเดีย ของ Reliance Industries Ltd. ซ่ึงเป็นโรงกลั่นขนาด
ใหญ่   มี Complexity Index ในระดับ 12 ส าหรับความสามารถในการแข่งขันในเชิง Margin 
นั้น  โรงกล่ันของบริษัทฯ จะอยู่สูงกว่าโรงกล่ันในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 20%   
 ส าหรับเรื่องการวิจัยและพัฒนาปิโตรเคมีนั้น บริษัทฯ ได้มีการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าองค์ความรู้และความต้องการของ
ตลาดมาแบ่งปันและพัฒนาร่วมกัน และเมื่อคิดค้นอะไรใหม่ ๆ ได้ ก็จะน าไปจดลิขสิทธ์ิหรือ
สิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป  โดยปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรด
พิเศษ (Special Product) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงขณะนี้สัดส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
30% จะเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ และ 70% จะเป็นผลิตภัณฑ์เกรดทั่วไป โดยตั้งเป้าว่าภายใน
ปี 2558 บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษให้ได้ถึง 60%  นอกจากนี้ในการบริหาร
จัดการโรงกลั่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น บริษัทฯ มีเครื่องมือที่เรียกว่า Linear Program 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะท าการวิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้าตามความต้องการ
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ของตลาดว่าบริษัทฯ ควรเดินก าลังการผลิตเท่าใด ใช้วัตถุดิบประเภทใดที่จะท าให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุดและได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุด และมรีะบบ
การบริหารงานแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ท าให้สามารถติดตามและ
ปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยลดความเส่ียงด้านความผัน
ผวนของราคา และเพิ่มก าไรส่วนต่างได้เป็นอย่างดี 

นายณัฐพงษ์ อภิมณฑ์รักษา :  กรรมการและกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามดูแลการประกอบกิจการของบริษทัฯ อย่างไร 
 ผู้ถือหุ้น  
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและ 
ประธานกรรมการฯ   ผลกระทบดังกล่าว โดยได้มีการประชุมหารือและพยายามป้องกันแก้ไขมาโดยตลอด  จะเห็น

ได้ว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างมาก ซ่ึงหากไม่มีการป้องกัน หรือ
บริหารจัดการอย่างรอบคอบ และมีมาตรการแก้ไขตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ช้ีแจงไว้
แล้ว บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าได้วิตกกังวลและ
ให้ความเช่ือมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีการติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อ
น าพาให้บริษัทฯ กลับมามีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมคี าถามทีเ่กี่ยวข้องกับวาระนีเ้พิ่มเติม    จึงถือว่าที่ประชุม

มีมติรับทราบ  

มติที่ประชุม  

  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติงบการเงินของบรษิัทฯ ประจ าปี 2555 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2555 
  นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปผลประกอบการปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 959 ล้านบาท 
ลดลงเทียบกับปี 2554 ที่มีก าไรสุทธิ 3,941 ล้านบาท เนื่องจาก 

 ก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ  Market GIM  ลดลงร้อยละ 40  โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 5.83 
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่ปี 2554 อยู่ที่ 9.64 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เป็นผลจากอุปสงค์ที่ลดลงจาก
ปัญหาวิกฤตทางการเงินในยุโรป ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกา 

 ก าไรจากสต๊อกน้ ามันสุทธิ ลดลงจากปี 2554 จ านวน 1,515 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย ์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 141,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
จ านวน 9,858 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เป็นผลจาก 

 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4,217  ล้านบาท หรือร้อยละ  42  เนื่องจากปริมาณขายในเดือนธันวาคม  2555  เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12  

 สินค้าคงเหลือลดลง 7,557 ล้านบาท หร  ือร้อยละ 19 เนื่องจากปริมาณสินค้าลดลง ตามนโยบายการบริหารจัดการ
ปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

 หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 67,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น
จ านวน 11,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เป็นผลจาก 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,880 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื่องจากปริมาณซ้ือน้ ามันดิบลดลง ขณะที่ราคาน้ ามันดิบเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น  

 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 16,859  ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  17,204  ล้านบาท 
ในขณะที่จ่ายช าระคืนเงินกู้ 2,000 ล้านบาท  

  ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพร์ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว    
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 หน้า 165 – 261 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมฯ    

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายสุริยนต์ จิตรากัณฑ ์ : สอบถามเกี่ยวกับโบนัสค้างจ่ายในปี 2555 จ านวน 884 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
ผู้รับมอบฉันทะ   
นายอธิคม เติบศิริ : โบนัสค้างจ่าย เป็นเงินโบนัสที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ในปี 2554 แต่มาจ่ายจริงในปี 2555  
กรรมการผู้จัดการใหญ่   จึงต้องลงรายการในบัญชีไว้ว่าเป็นโบนัสค้างจ่าย ซ่ึงเป็นหลักการทางบัญชีทั่วไป ส าหรับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในรายงานประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ (ตั้งแต่หน้า 223 เป็นต้นไป) 

นายพิสิษฐ ์งามกิจวรสิน : เสนอความเหน็เกี่ยวกับการลงทนุทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจ ปิโตรเลยีม หรือปิโตรเคมี ซ่ึงมี  
ผู้ถือหุ้น    ความผันผวนมาก 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ :  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ร่วมกับการนิคม  

ประธานกรรมการฯ       อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยเป็นการน าที่ดินของบริษัทฯ ที่อ าเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

ขออนุญาตผังจัดสรรต่อกนอ. และเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถจัดสรรที่ดินในนิคมฯ เพื่อขาย

ให้แก่นักลงทุนที่สนใจได้ ส าหรับที่ดินหรือทรัพย์สินบริเวณอื่นของบริษัทฯ ได้อยู่ระหว่าง
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การพัฒนาและหากมีพันธมิตรมาร่วมลงทุน บริษัทฯก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ประการใด ซ่ึงถือเป็น

การลงทุนด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ค าแนะน าไว้ 

นายสุเทพ ชัชวาลยพ์ันธ์ : เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาธุรกิจพลังงานลม หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ  

ผู้ถือหุ้น 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ :  บริษัทฯ มีที่ดินที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอยู่ประมาณ 2,200 ไร่  ขณะนี้ก าลังศึกษาความ 

ประธานกรรมการฯ         เป็นไปได้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม หรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 

นายชัชชัย คุณงาม :   สอบถามดังนี้ 1.โรงกล่ันน้ ามันไออาร์พีซี จัดเป็น Simple Refinery ใช่หรือไม่ และโรงกลั่น  

ผู้ถือหุ้น   น้ ามันของไทยออยล์ และบางจากถือเป็น Multiplex Refinery ใช่หรือไม่  2.โครงการ Phoenix 

ของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าไปแล้วเพียงใด เป็นไปตามแผนหรือไม่ 3.แนวทางบริหารจัดการ

ที่ดินและทรัพย์สินของบริษัทฯ และ 4.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) มีการขาย

หุ้นไออาร์พีซี ไปบ้างหรือไม่ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : โรงกล่ันน้ ามันไออาร์พีซี อยู่ในประเภทโรงกล่ันพื้นฐาน (Simple Refinery) ซ่ึงสามารถพัฒนา 

ประธานกรรมการฯ            ให้เป็น Complexity Refinery ได้ ซ่ึงเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการไว้อยู่แล้ว ส าหรับ

โรงกลั่นน้ ามันของไทยออยล์และบางจาก จัดอยู่ในประเภทโรงกลั่นแบบคอมเพล็กซ์ 

(Complexity/ Multiplex Refinery) เนื่องจากมีหน่วยแตกโมเลกุล หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ ามัน ซ่ึง

สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ โดยประเภทของ

หน่วยกล่ันเป็นตัวบ่งชี้ระดับความซับซ้อนของโรงกล่ันน้ ามัน 

นายอธิคม  เติบศิริ :   ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Phoenix ซ่ึงประกอบด้วย 18 Initiatives หรือ 18 โครงการหลัก 

กรรมการผู้จัดการใหญ่    โดยแล้วเสร็จไป 13 โครงการ คงเหลืออีก 5 โครงการ (UHV, Utilities , LAB,  Hydrocarbon 

Loss, Intellectual Property) คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการ (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556) 

ประมาณ 45.2% จากที่ตั้งเป้าไว้ 45.7% และจะแล้วเสร็จตามแผนได้ทันภายในปี 2558 

 ส าหรับการบริหารจัดการที่ดินของบริษัทฯ ที่จะน ารายได้มาสู่บริษัทฯ โดยเร็วนั้น ที่ดินที่

อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ อยู่ระหว่างจัดตั้งนิคมฯ ร่วมกับกนอ. 

คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า ซ่ึงจะสามารถจัดสรรจ าหน่ายให้แก่นัก

ลงทุนที่สนใจได้ ที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต าบลเชิงเนิน จังหวัด

ระยอง ในปี 2555 ได้มีการขายให้แก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นไปแล้ว 2 ราย ได้เงินมากว่า 500 ล้าน

บาท และยังอยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนรายอื่นเพิ่มเติม  ซ่ึงรายได้จากการขายที่ดินนี้ ได้มี

ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย : ช้ีแจงกรณีการถือหุ้นไออาร์พีซีของ กบข.ว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา กบข.ไม่มีนโยบาย

กรรมการ    จ าหน่ายหุ้นไออาร์พีซี ปัจจุบันยังคงถืออยู่ในสัดส่วนประมาณ 5% 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

Mr.Basant Kumar Dugar : กล่าวชมบริษัทฯ ที่มีงบการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง หนี้สินต่อทนุอยู่ในระดับทีต่่ า กระแสเงินสดจาก 
ผู้ถือหุ้น  การด าเนินงานดี พร้อมแนะน าให ้บริษัทฯ ใชท้รัพย์สินที่มีอยู่มากมายให้เกิดประโยชน์และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง พิจารณายืดอายุค่าเส่ือมราคาให้ยาวนานขึ้น ลดการเก็บส ารอง 
Spare Part ให้น้อยลง และหากจ าเป็น อาจระดมทุนโดยผ่านตราสารหนี้ เช่น การออกหุ้นกู้
ด้อยสิทธ ิConvertible Bond,  Hybrid Bond เป็นต้น 

  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้   

   มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,333,584,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.023 ไม่เห็นด้วย 1,026,481 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.007 และงดออกเสียง 130,414,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.969   

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี    2555 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 959 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความจ าเป็นในการลงทุนโครงการ Phoenix และโครงการอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และความสามารถในการรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจแล้ว  คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี  2555 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ 
ข้อ 36 และข้อ 44  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้  
  ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานป ี2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงนิ
ประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  
  และก าหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2556  เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิ ธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

  อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ข้อบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ปี 2555 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 3,941 (959) 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.12 0.08 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 2,447 1,635 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 62 N/A 
ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ :  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงส่งผลลบ 
ผู้ถือหุ้น ต่อธุรกิจของบริษัทฯ กว่า 8,000 ล้านบาท ปัจจัยเหล่านี้จะยังคงมีผลกระทบต่อไป

จนถึงปีถัดไปหรือไม่ และขอให้ช้ีแจงเรื่องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเรือ
จ านวน 196 ล้านบาท ที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 261 ของ
รายงานประจ าปี 2555 

นายอธิคม  เติบศิริ :   ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้ชี้แจงไปนั้น  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  คาดว่าในปี 2556 นี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซ่ึงดูได้จากส่วนต่างราคาวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2555 ที่ผ่านมา รวมถึงเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้ จากการใช้เงินลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ รวมถึง
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นด้วย 

 ส าหรับเรื่องความเสียหายจากการเช่าเรือนั้น สาเหตุจากการที่บริษัทฯท าสัญญาเช่า
เรือเพื่อการขนส่งน้ ามันดิบในปี 2551-2552 แต่เรือที่เช่ามาไม่ได้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยตามที่ก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องเช่าเรือล าอื่นที่ได้มาตรฐานทดแทน 
ซ่ึงมีค่าเช่าถูกกว่าค่าเช่าตามสัญญาเช่าเรือ ท าให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
สัญญาดังกล่าวขึ้นเป็นจ านวนเงิน 196 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบผลดีผลเสียทั้ง
ด้านความปลอดภัยและจ านวนเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเช่าเรือล าใหม่
นี้มากกว่าจ านวนค่าเสียหายที่ถูกเรียกร้อง ประมาณ 26 ล้านบาท 

นายวันชยั เจริญไวยเจตน์ :  กล่าวช่ืนชมที่บริษัทฯ มีรายได้การขายที่เพิ่มขึ้น และขอสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายใน 
ผู้ถือหุ้น      การบริหารที่เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท 
นายอธิคม  เติบศิริ :   ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้รวมค่าความเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเรือ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่   196 ล้านบาทไว้ด้วย ถ้าหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปจะเห็นว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายในการ 
     บริหารใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
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นายชัชชัย คุณงาม :     กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้ง ๆ ที่บริษัทฯ 
ผู้ถือหุ้น      ประสบภาวะขาดทุน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้   

 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,333,020,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.014 ไม่เห็นด้วย 1,633,423 หุ้น 
คิดเป็น   ร้อยละ 0.012 และงดออกเสียง 131,105,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.974  

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,635 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  
  และก าหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2556  เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               

 ก่อนพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รวม 2 ท่าน) ออกจากที่ประชุม และมอบหมายให้นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 

 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อที่ประชุมดังนี้ 

  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3   ของ
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3   
  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับฉลาก และปี
ต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้  
  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (4) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 5 ราย  ได้แก่ 
   1.นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์   กรรมการ 
   2.นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  กรรมการอิสระ 
   3.นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการ 
   4.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์  กรรมการอิสระ 
   5.นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม   กรรมการ 
 
  เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย
พิจารณาตามคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล
ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

3. มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ  
กลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น 

4. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
เป็นต้น 

5. หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

รายช่ือ ประเภท หมายเหต ุ
1.นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน การบญัชี การเงิน และการบริหารจดัการ 
2.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กรรมการอิสระ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บริหารรัฐกิจ และบริหารจัดการ 
3.นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การปกครอง และการบริหารจัดการ 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 
5. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน และบริหารจัดการ 
 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายช่ือบุคคลทั้ง 5 รายข้างต้น เห็นว่าเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อัน
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จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี้ รายช่ือกรรมการล าดับที่ 2 และ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ     
 คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)  ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือทั้ง  5 รายดังกล่าวข้างต้น  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นใน
ภาพรวม จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  5  ราย เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 5 รายข้างต้น   ปรากฏตามรายนามและ
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 ของหนังสือเชิญ
ประชุมฯ 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลใน

วาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

รายชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 13,301,646,841 98.781 32,835,532 0.244 131,297,627 0.976 
2.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 13,329,832,950 98.990 4,799,958 0.036 131,057,192 0.973 
3.นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 13,305,503,822 98.810 29,267,651 0.217 130,923,627 0.972 
4.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 13,330,698,338 98.997 3,533,555 0.023 131,463,207 0.977 
5. นายทรงภพ พลจันทร์ 13,304,960,383 98.806 29,506,510 0.220 131,228,207 0.975 

 

มติที่ประชุม  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง

บุคคลทั้ง  5 รายตามรายช่ือข้างต้น เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556   
 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เรื่องการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยไม่
มีการเสนอขอโบนัสกรรมการในวาระนี้  และมอบหมายให้นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม 
 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ 

 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี้  
  1.ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
  2.ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
 3.ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ 
  4.ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการในอนาคต 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2556 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556   
  เสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้ 

o คณะกรรมการบริษัทฯ : ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน 
และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ เดือน  และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท
ต่อครั้ง และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ ครั้ง  

o คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง   ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค่ากรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในอนาคต) : ก าหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมโดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม คือ ประธาน
กรรมการ 60,000 บาท / ครั้ง และ กรรมการ 45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง   

  2.โบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 

 เสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 

 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้

แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้    

  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเหน็ด้วยรวม 13,332,544,018 หุ้น คดิเปน็ร้อยละ 99.005 ไม่เหน็ด้วย 3,448,795 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.026 และงดออกเสียง 130,615,944 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.970  

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชีส าหรับปี 2556  
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 
36 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 
และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนในระดับเดียวกัน ดังนี้     

1. ส านักงานสอบบญัช ี
      เห็นสมควรเสนอ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2556 เป็นปีที่ 6 
2. รายชื่อผู้สอบบญัชี   

เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดังต่อไปนี้ 
1) นายวิเชียร  กิ่งมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ปี 2555)   
2) นายสมชาย จิณโณวาท   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดปี 2556 นับเป็นปีที่สอง 
3.   ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556   ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556  ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท 

ซ่ึงเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2555 (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่ าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)  

4.   ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ   ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นไม่มคีวามสัมพันธ์   หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ   
บริษทัย่อย  ผู้บรหิาร  หรือ   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทัฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด PwC ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 2556  ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ จ านวน  12  บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด  บริษัท 
น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด   บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทรนไทย จ ากัด   บริษัท ไออาร์พีซี 
พลังงาน จ ากัด  บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด  บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด   บริษัท ระยอง แท้งค์ เทอร์มินัล 
จ ากัด   บริษัท ไออาร์พีซี เซอร์วิส จ ากัด   บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด   บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จ ากัด  และบริษัท  
พีทีที โพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  
       ทั้งนี้  PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซ่ึงจะ
ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2556 เป็นอัตราเท่ากับปี 2555 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการท าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า 
ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญช ีพร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการ
ได้มีมตเิห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556  ตาม
รายละเอียดที่ได้น าเสนอข้างต้น 

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล :  สอบถามเรื่องอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้น  

นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง : ช้ีแจงค่าสอบบัญชีของบริษทัย่อย 11 บรษิัทรวมทัง้ส้ินประมาณ 1,060,000 บาท 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    ซ่ึงเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2555 ทีผ่่านมา ซ่ึงเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของ 
สายบัญชีและการเงิน   บริษทัฯ แล้วเปน็เงนิประมาณ 4,160,000 บาท 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ :  เสนอว่า ควรจัดท าตารางเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ผู้ถือหุ้น  

MR.Basant Kumar Dugar :   เสนอแนะให้บรษิัทฯ บันทึกบัญชีแบบ Perpetual Audit ซ่ึงเป็นการบันทึกบัญชีอย่าง 
ผู้ถือหุ้น   ต่อเนื่องเพื่อทราบถึงการสะสมต้นทุนสินค้าทุกขั้นตอน จนกระทั่งผลิตเสร็จ ท าให้ 

  ทราบต้นทุนของสินค้าตลอดเวลา เพื่อสามารถวิเคราะห์ประสิทธภิาพและ 
ประสิทธิผลของการผลิต เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไปได ้

นายอธิคม  เติบศิริ :   กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะรับไว้พิจารณา รวมถึงเรื่อง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  การเช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลด้าน IT (I-Cloud)  
 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมคี าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสยีงในวาระนี้  

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเปน็ดังนี้    

  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเหน็ด้วยรวม 13,334,269,365 หุ้น คดิเปน็ร้อยละ 99.014 ไม่เหน็ด้วย 2,614,454 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.019 และงดออกเสียง 130,241,034 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.968  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบี เอเอส จ ากัด (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2556  โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้  

   1.นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

        (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2555) 
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   2.นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 

          (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
   3.นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
          (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดปี 2556 นับเป็นปีที่สอง   โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556  เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2555 (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว   
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท  ซ่ึง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนมุัติการออกหุน้กู้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศระยะเวลา 5 ปี (2556 – 2560) 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

  จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงิน 44,207 ล้านบาท เป็นหนี้สินสุทธิ 
37,683 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.51 เท่า มีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่เพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนให้
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อภาวะดอกเบี้ยต่ าและมีแนวโน้มสูงขึ้น  และสัดส่วนสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ซ่ึงอิงสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยในไตรมาสที่ 4/2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 4.2% ซ่ึง
ลดลงจาก 5.25% ในไตรมาสที่ 3/2555 
   ตามแผนธุรกิจส าหรับปี 2556 – 2560 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเป็นวงเงินทั้งส้ิน 65,738 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเงินลงทุนในโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ซ่ึงเป็นโครงการหลักของโครงการ Phoenix  เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว และในช่วงปี 2556-2560 
บริษัทฯ ต้องช าระคืนเงินกู้จ านวนรวม 33,157 ล้านบาท 
  จากแผนการลงทุน และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 – 2560 บริษัทฯ ต้องการเงินทุน
เพิ่มเติมอีก 40,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรจัดหาเงินทุนระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ด้วยการ
ออกหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ สกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทั้งส้ินในวงเงินไม่เกิน 30,000 
ล้านบาท หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯและคืนเงินกู้เดิมต่อไป 
  อนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2553-

2556) วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซ่ึงในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจ านวน 10,000 ล้านบาท จึงยัง

คงเหลือวงเงินออกหุ้นกู้ภายในปี พ.ศ. 2556 ตามมติดังกล่าวได้อีกไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ สกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา  5 ปี (ปี 2556 - 2560) ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 

ล้านบาท หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล : กล่าวชมฝ่ายบริหารที่บริหารจัดการจนได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ าลง พร้อมเสนอแนะให้ 
ผู้ถือหุ้น    บริษทัฯ พิจารณาออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซ่ึงอาจท าให้ไดอ้ัตราดอกเบี้ยที่ต่ าลง 
นายชัชชัย คุณงาม :   สอบถามเกี่ยวกับ Credit Rating ของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เมื่อเทียบกับ 

ผู้ถือหุ้น   การออกหุ้นกู้เมื่อปี 2553 รวมถึงระยะเวลาการออกหุ้นกู้ และอัตรา Debt to Equity Ratio (DE) 

นายอธิคม  เติบศิริ : กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และช้ีแจงเกี่ยวกับ Credit Rating ของบริษัทฯ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA) ที่มีความเป็นสากลและ 

    ทั่วโลกให้การยอมรับ  3  แห่งได้ประเมินบริษัทฯ ดังนี้  Fitch (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.)   

ให้คะแนนบริษัทฯ ที่  A-  , Moody’s Investor Service ให้คะแนนบริษัทฯ ที่ BAA3  และ  

Standard and Poor’s ให้คะแนนบริษัทฯ ที่ BBB- 

  ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนั้น น่าจะถูกลง กว่าปี 2553 เนื่องจากกระแสเงินสดในตลาดยังมี
อยู่สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Credit Rating และวิธีการออกหุ้นกู้ในขณะนั้น 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้นั้น เพื่อใช้ลงทุนตามแผนธุรกิจส าหรับปี 2556 – 2560 
ของบริษัทฯ และบางส่วนจะน ามาช าระหนี้เงินกู้เดิมประมาณ 35,000 ล้านบาท (เมื่อหนี้ถึง
ก าหนดช าระ)  ดังนั้น DE จึงยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 0.8 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ :  ขอให้บริษัทฯ พิจารณารูปแบบและวิธีการออกหุ้นกู้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
ผู้ถือหุ้น ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอให้น าเสนอสรุปผลการออกหุ้นกู้และการช าระคืนเงินกู้ในแต่ละครั้ง 

ในรูปแบบตาราง เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ : สอบถามเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะน ามาใช้ในโครงการ Phoenix ในปี 2556 นี้ 
ผู้ถือหุ้น  
นายอธิคม  เติบศิริ : เงินกู้ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ประมาณ 1,100  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท และที่เหลือจะเป็นโครงการย่อย ๆ  
นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา :   สอบถามเกี่ยวกับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ยังเหลืออยู่  ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี  2553 
ผู้ถือหุ้น      
นายอธิคม  เติบศิริ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2553-  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2556) วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซ่ึงในปี 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจ านวน  

10,000 ล้านบาท จึงยังคงเหลือวงเงินออกหุ้นกู้ภายในปี 2556 จากมติดังกล่าวได้อีกไม่เกิน  
10,000 ล้านบาท 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมคี าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสยีงในวาระนี้  

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเปน็ดังนี้    

  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเหน็ดว้ยรวม 13,339,488,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.050 ไม่เห็นด้วย 3,015,079 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.022 และงดออกเสียง 124,902,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.927   
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศสกุลเงินบาท และ/หรือสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556 - 2560) ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ :  แสดงความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของงบการเงินว่า สาเหตุการขาดทุนส่วนหนึ่งน่าจะ 
ผู้ถือหุ้น    มาจากการบริหารต้นทุนขายในปี 2555 ที่สูงกว่าปี 2554 ค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทฯ  
    พิจารณาการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนเกิน 
    มูลค่าหุ้นตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างไรหรือไม่ 
นายอธิคม  เติบศิริ : กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นส าหรับเรื่องส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้น เป็นส่วนที่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่    ผู้ถือหุ้นจ่ายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น (พาร์ 1 บาท) ในทางบัญชี จึงต้องท าการบันทึกเป็น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นไว้ ซ่ึงบริษัทฯ ได้น ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการอยู่แล้ว 
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี :  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ท าให้  
ผู้ถือหุ้น    ขาดทุน และขอทราบความคืบหน้าเรื่องคดีความกับกลุ่มผู้บริหารเดิมของบริษัทฯ 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : อธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการ 
ประธานกรรมการฯ    ป้องกันแก้ไขเยียวยาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถลดผลกระทบไปได้เป็นจ านวนมากถึง 

ประมาณ 3,400 ล้านบาท และให้ความเช่ือมั่นว่าแนวโน้มในอนาคต ผลประกอบการของ 
บริษัทฯ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีมาตรทั้งระยะส้ัน ระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี 2558 เมื่อโครงการ UHV ของบริษัทฯ แล้ว
เสร็จ จะท าให้บริษัทฯ สามารถเดินก าลังการกลั่นน้ ามันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และ
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

นายมานิตย์ สุธาพร :  คดีความมีทั้งหมด 132 คดี จบไปแล้ว 31 คดี ซ่ึงมีแนวโน้มดีขึ้นและคดีทั้งหมดไม่มีผล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ  
สายกฎหมาย 
นายพรทรรศน์ ชิตญา :  กล่าวช่ืนชมกรรมการทุกท่านที่ไม่ขอรับโบนัสส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555  
ผู้รับมอบฉันทะ   พร้อมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  
นายอธิคม  เติบศิริ : บริษัทฯ ได้ท า การบริหารความเสี่ยง 3 ประเภท คือ 1.การบริหารให้ราคาน้ ามันดิบที่ซื้อ ตรง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   กับเดือนที่ขาย  (Time Spread) 2.การบริหารส่วนต่างของราคาน้ ามันดิบกับผลิตภัณฑ์ เช่น การ 

ท าสัญญาขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการประกันส่วนต่างราคา  และ  3.การกระจายความเส่ียงโดยมี
ความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท.เพื่อกระจายความเส่ียง อีกทั้งศักยภาพของบริษัทฯ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

สามารถที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจปลายน้ าได้  (Downstream) ซ่ึงจะมีความผันผวนน้อยกว่าธุรกิจ  
ต้นน้ า (Upstream) 

นายชัชชัย คุณงาม :   กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริหารกิจการของบริษัทฯ และพิจารณา 

ผู้ถือหุ้น  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และหวังว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 จะดีขึ้น  

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน 

นายธนโชติ ธรรมานุสาร :   สอบถามความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการระหว่าง PTTGC และ IRPC 

ผู้รับมอบฉันทะ    

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : ความร่วมมือกันเป็นเรื่องที่ต้องศกึษา มีขั้นตอนการด าเนินการ มีกฎเกณฑ ์และกฎระเบียบของ 

ประธานกรรมการฯ   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก ากับดูแล และบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซ่ึงหากเป็น

ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายก็สามารถที่จะด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองเพื่อความแข็งแกร่ง จึงยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ อีกทั้ง

ปัจจุบัน มีการศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท.อยู่แล้ว  
 

 เนื่องด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามในวาระนี้ และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกล่าว

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุมในวันนี้   และขอยืนยันว่า คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน 

ทุกคนจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติ

โดยรวม  และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

ปิดการประชุมเวลา 12.55 น. 
 
               
  

(  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ) 
ประธานกรรมการบริษทัฯ 

 

 
(  นายอธิคม  เติบศิริ) 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ
คณะกรรมการ 

 
 

 
(นางสาวมนวิภา  จูภิบาล) 

เลขานุการบรษิัท / ผู้บนัทึกการประชุม 
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ชื่อ – นามสกุล    : พลเอกอุดมเดช  สตีบุตร 
อาย ุ     :  58 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการอิสระ 
การศึกษา    :  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14/2516 
     :  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นท่ี 25/2521 
     :  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจ า ชุดที่ 65/2529 
การฝึกอบรม    :  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจกัร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 51/2551 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  - ไม่มี - 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  :  กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  

:  รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556  เสนาธิการทหารบก กองทัพบก 
     :  ต.ค. 2553 – ก.ย. 2555  แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 
     :  ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553  รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที ่1 
     :  ต.ค. 2551 – ก.ย. 2552  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 9 กองพลทหารราบท่ี 9
     :  ต.ค. 2550 – ก.ย. 2551  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 มณฑลทหารบกที่ 11
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ผู้ทรงคุณวฒุิดา้นความมั่นคง และการบริหารจดัการ 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 4-5) 
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 ี

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  : ครั้งที่ 1 ปี 2554 - 2557 

การเข้าประชุมในรอบปี 2556  : 1. คณะกรรมการบรษิัทฯ  จ านวน 11/14 (คิดเป็น  78.6%) 
การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง         : ไม่ม ี
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

พลเอกอุดมเดช สีตบตุร - -ไม่มี-     - -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่ 

1. การมีส่วนได้สว่นเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญห่รือนติบิุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

คุณสมบัต ิ

1.1 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ 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 7 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 

2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันไดใ้นระยะยาว 
3. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกับสาธารณชนเพื่อให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อยา่งราบร่ืนและยัง่ยืน 
4. ร่วมส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ให้    

              ความส าคัญในการผลักดันหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่พนักงานทุกระดับ  
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ชื่อ – นามสกุล    : นายวัชรกติิ วัชโรทัย    
อาย ุ     :  54 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
การศึกษา    :  ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     :  M.P.A, Roosevelt University, IL USA 
     :  ปรัชญาดษุฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การฝึกอบรม    :  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชนและการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

      (วปม.) รุ่นที่ 4/2549 
    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552 
    :  หลักสูตร Public Director Institute (PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

       ภาครัฐ รุ่นที่ 5/2553 
    :  หลักสูตร “นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาล  

      ยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15/2553 
    :  ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 
    :  ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (วพน.) รุ่นที่ 1 
    :  ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ “ภูมิพลงัแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

        (IOD) รุ่นที่ 121/2552 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  :  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

:  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
:  กรมวงัผู้ใหญ่ ส านักพระราชวัง 
:  กรรมการ บริษัท กฤษฎามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
:  คณะกรรมการด าเนินการจดังานกาชาด สภากาชาดไทย 
:  นายกสมาคมผู้ปกครองและคร ูโรงเรียนราชวินิตประถม 
:  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ โรงเรียนราชวินติประถม 
:  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
:  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวฒุิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
:  อนุกรรมาธกิารการศึกษานโยบายการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์และเกาะรตันโกสินทร์ใน     

                 คณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ส านักงานเลขาธกิาร 
                 วุฒิสภา 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2544 – 2550   ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวงัฝ่ายทีป่ระทับ ส านักพระราชวัง 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ผู้ทรงคุณวฒุิดา้นบริหารรัฐกิจ การปกครอง และการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 4-5) 
 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

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 ี

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ     : ครั้งที่ 1 ปี 2554 - 2557 

การเข้าประชุมในรอบปี 2556    : คณะกรรมการบริษัทฯ  จ านวน 14/14 (คิดเป็น 100%) 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง   : 260,250 หุ้น  (คิดเป็น 0.00127% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ 
จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายวชัรกิติ วัชโรทัย 2.  1. กรรมการอิสระ / กรรมการ 
    ก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท  
    ปตท.  จ ากัด (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษัท กฤษฎา 
    มหานคร จ ากัด (มหาชน) 
 
  
 
 

    - -ไม่มี- 1.กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.   
   ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบ    
   ธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกจิ 
   ต่อเนื่อง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่   
   ของบริษัทฯ  (ร้อยละ 38.52)  
   และมีการซื้อขายวตัถุดิบ และ  
   ผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน 
 

 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันไดใ้นระยะยาว 
3. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกับสาธารณชนเพื่อให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อยา่งราบร่ืนและยัง่ยืน 
4. ร่วมส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ให้    

              ความส าคัญในการผลักดันหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่พนักงานทุกระดับ  
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

 

 

ชื่อ – นามสกุล    : นายกฤษฎา อุทยานิน  
อาย ุ     :  54 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
การศึกษา    :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

:  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
:  MSC. (Fiscal Studies) University of Bath, United Kingdom 

การฝึกอบรม    :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 45/2548 
    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นการคา้และการพาณิชย์ (TEPcoT) สถาบันวิทยาการการคา้ 
       รุ่นที่ 4 
    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 
    :  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจกัร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 51/2551 
    :  หลักสูตร Public Director Institute (PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับ 
        สูงภาครัฐ รุ่นที่ 7/2553 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
            บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 50/2549 
      :  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
         บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 75/2549 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  :  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
      :  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 
      :  กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
      :  กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
      :  กรรมการสภาวิจยัแห่งชาต ิ
ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2550  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒ)ิ  
         ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ผู้ทรงคุณวฒุิดา้นการบัญชี การเงิน  และการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 4-5) 
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 ี

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2554 
          เพื่อทดแทนนายสาธิต รังคสิริ มีผลเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 
           (วาระ 2554 - 2557) 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

 
การเข้าประชุมในรอบปี 2556   :   คณะกรรมการบริษัทฯ  จ านวน 14/14 (คิดเป็น 100%) 
การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง  :  ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายกฤษฎา อุทยานิน - - ไม่มี -    4 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
    กระทรวงการคลัง  
2. กรรมการ การท่าเรือแห่ง 
    ประเทศไทย 
3. กรรมการ ธนาคารพัฒนา 
    วิสาหกิจขนาดกลางและ 
    ขนาดย่อม 
4. กรรมการสภาวิจัยแห่งชาต ิ

-ไม่มี- 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 

2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันไดใ้นระยะยาว 
3. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกับสาธารณชนเพื่อให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อยา่งราบร่ืนและยัง่ยืน 
4. ร่วมส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ให้    

              ความส าคัญในการผลักดันหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่พนักงานทุกระดับ  
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

 
 
ชื่อ – นามสกุล    : นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี  
อาย ุ     :  44 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
การศึกษา    : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller 
  International University, London, England 
: Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program, 
  Marshall School of Business, University of Southern California, USA 
: Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of  
  Pennsylvania, USA 

การฝึกอบรม    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 8/2552 
      :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการคา้และการพาณิชย์ สถาบันวทิยาการการค้า รุ่นท่ี 3/2553 
      :  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
          สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นท่ี 14/2554  
      :  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยตุิธรรม สถาบันพัฒนา 
         ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
          (IOD) รุ่นที่ 100/2551 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  :  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
      :  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
      :  ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน* 
ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2554 – 2555  รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
        บริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จ ากดั 
     :  2553 – 2555  กรรมการผู้จดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
     : 2552 – 2553  กรรมการบรษิัทและกรรมการบรหิาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการ 
         กองทุน ธนชาติ จ ากัด 
     : 2551 – 2553  กรรมการบรษิัท / ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน 
         บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
     :  2549 – 2552  กรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จ ากดั 
     : 2548 – 2549  ประธานกรรมการ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากัด 
     : 2548 – 2553  รองผู้อ านวยการธนาคารออมสินอาวุโส ธนาคารออมสิน 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้นการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ผู้ทรงคุณวฒุิดา้นการบัญชี การเงิน  และการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 4-5) 
 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

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 ี

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 
         เพื่อทดแทนนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ มีผลเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 
          (วาระ 2554 – 2557) 
การเข้าประชุมในรอบปี 2556  :   คณะกรรมการบริษัทฯ  จ านวน 11/12  (คิดเป็น  91.7%) 
การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง  :  ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายวรวิทย์ ชยัลิมปมนตร ี
 
 
 

1. 
 
 
 
 

1. กรรมการและกรรมการบริหาร 
    บริษัท หลักทรัพย์จัดการ 
   กองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั  
   (มหาชน) 
 

   1 
 
 
 

1. ผู้อ านวยการธนาคาร 
        ออมสิน 

 
 
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 

*หมายเหตุ:  1. ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันท่ี 6 มีนาคม 2556 ธนาคารออมสินมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.54 
     2.  นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน มีผลวันท่ี 21 มีนาคม 2557 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 

2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันไดใ้นระยะยาว 
3. สนับสนุนบทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกับสาธารณชนเพื่อให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อยา่งราบร่ืนและยัง่ยืน 
4. ร่วมส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ให้    

              ความส าคัญในการผลักดันหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่พนักงานทุกระดับ  
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

 

 
 

ชื่อ – นามสกุล    : นายสมบัติ นราวุฒชิัย    
อาย ุ     :  54 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
การศึกษา    :  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

:  ปริญญาโท MBA (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การฝึกอบรม    :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 2 

    :  หลักสูตรอบรมความรู้ดา้นการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย ปี 2526 
    :  ใบอนุญาตนักวเิคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขทะเบียน 4976 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) สถาบันส่งเสริมกรรมการบรษิัทไทย 
        (IOD) รุ่นที่ 15 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  :  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
     :  เลขาธกิารคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  :  2549 – 2553 ผู้ช่วยผู้จดัการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารงานสมาคม 
       นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์
     :  2548 – 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทัหลักทรัพย์ สินเอเชีย จ ากดั 
     :  2543 – 2548  รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
     :  2554 – 2555  คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากับดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบียน 
          ประจ าปี 2554 – 2555 (Steering Committee) สถาบันส่งเสริมกรรมการ 
       บริษัทไทย (IOD) 
     :  คณะอนุกรรมการคดัเลือก (Selection Sub-Committee) ในโครงการ Board of the Year  
        Awards สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
     :  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเ์กีย่วกับการก ากับดูแลผู้ให้บริการดา้นหลักทรัพย์และ 
        สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (ก.ล.ต.) 
     :  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิสภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
     :  คณะท างานก าหนดมาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะน าการลงทุน  
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     :  ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ผู้ทรงคุณวฒุิดา้นการบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 4-5) 
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 ี

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  - 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 
         เพื่อทดแทนนางโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีผลเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2557 
          (วาระ 2554 - 2557) 
การเข้าประชุมในรอบปี 2556   : ไม่ม ี

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง  : ไม่ม ี
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายสมบัติ นราวุฒชิัย - -ไม่มี-     1. 1. เลขาธิการคณะกรรมการ 
   กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
   ข้าราชการ (กบข.) 

-ไม่มี- 

         *หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันท่ี 6 มีนาคม 2556  กบข. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.79 
 
 
วิสัยทัศน์กรรมการ 

1. ร่วมผลักดันให้บรษิัทฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมคีรบวงจรชั้นน าของเอเชียทีเ่ติบโตอยา่งยั่งยืนโดยใช้ความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการในการร่วมก าหนดแผนกลยุทธ์ขององคก์ร 

2. ร่วมส่งเสริมพฒันาแนวทางการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกจิของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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ชื่อ – นามสกุล    : นายสมนึก  บ ารุงสาล ี   
อาย ุ     :  57 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
การศึกษา    :  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
         พระจอมเกล้าธนบุรี 

:  ปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การฝึกอบรม    :  หลักสูตรนักบริหารดา้นพลังงานระดับสูง  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (นบส.) 
            รุ่นที่ 2/2551 

    :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (นบส.)  
        รุ่นที่ 65/2552 
    :  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
        สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นท่ี 16/2555 
    :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2  ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (นบส) 
        รุ่นที่ 5/2556 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :  - ไม่มี - 
ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั  :  อธิบดกีรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง  : 2556  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
     : 2554 – 2556 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
     : 2549 – 2554 ผู้อ านวยการส านักความปลอดภยัธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน 

ความรู้/ความช านาญพเิศษ  : ผู้ทรงคุณวฒุิดา้นพลังงาน  และการบริหารจดัการ 
หลักเกณฑ ์/ วิธกีารสรรหา  : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชมุหน้า 4-5) 
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 ี

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ          : ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2556          : ไม่มี  
การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวขอ้ง         : ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร/  ที่ปรึกษาในกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายสมนึก บ ารงุสาลี - -ไม่มี-     1. 1. อธิบดี กรมธุรกจิพลังงาน    
    กระทรวงพลังงาน 

-ไม่มี- 
 

 
 
วิสัยทัศน์กรรมการ 

1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และน ามาผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่มี เพื่อแลกเปล่ียนความคดิเห็น
และเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้ 

2. ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน าของเอเชียโดยสร้างมูลคา่เพิ่มและการเตบิโต 
อย่างยั่งยืน  ค านึงถึงมาตรฐานในการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  การอนุรักษ์พลังงาน  และส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสม 

3. สนับสนุนการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดตีลอดจนส่งเสริมการบริหารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพและมีจริยธรรมโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 - 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.0   ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต้องช 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  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

55/73



 
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 

ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง ที่อยู ่

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย          
ในวาระที่เสนอ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ประจ าปี 2557 

1 . นายเชดิพงษ์ สิริวิชช ์ 67 กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการก ากับดูแล 
กิจการท่ีด ี

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

ไม่มี 

2. นายวฒุิสาร ตันไชย 55 กรรมการอิสระ /  
กรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

4 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 3-1  
ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

ไม่มี 

3. นายณรงค์กร ชวาลสันตต ิ 57 กรรมการอิสระ 99/164 เดอะเลกาซี่ วิภาวด ี
ซอย 8 ถนนลาดพร้าว 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ไม่มี 

4. นายเจตน์ ธนวฒัน ์ 66 กรรมการอิสระ / 
กรรมการก ากับดูแล 
กิจการท่ีด ี

20/480 หมู่บา้น แกรนด์ คาแนล 
ถนน ประชาชื่น ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ นนทบุรี 11120 

ไม่มี 

5. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร ์ 55 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

24 ซอยพ่วงทรัพย์  
ถนน ริมคลองประปา เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

ไม่มี 

  
หมายเหต:ุ  รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ และผลการด าเนินงานในปี 2556  ทั้ง 5 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556  
  หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 20-29 “รายงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการ”  หน้า 58-60 และ “รายงานผลการด าเนินงาน” ของบริษัทฯ  หน้า 98-117 

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 -  
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ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

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

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิไดก้ล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบงัคับตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมมีูลค่าหุ้นเทา่กัน และได้ช าระคา่หุ้นเต็มมูลคา่แล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) เป็นหุ้นสามญัใหก้ระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นค าขอต่อบริษัทตามแบบ
ที่บริษัทก าหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดมิคืน 
  การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เปน็หุ้นสามัญให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไวใ้นเอกสารที่เกีย่วกับหุน้กู้ 
  การช าระคา่หุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ไดเ้ว้นแต่ ใน
กรณีที่ศาลได้มคี าส่ังให้ฟ้ืนฟูกจิการของบริษัทและในแผนฟ้ืนฟูกิจการได้ระบุวา่ การช าระคา่หุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได ้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติมหาชนจ ากดั 
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบคุคล หรือเป็นคณะครั้งเดยีวเต็มตามจ านวน

กรรมการท้ังหมดทีจ่ะต้องเลือกตัง้ในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไมว่่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบคุคลหรือเปน็คณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออก
เสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเปน็ผู้ออก
เสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบยีนบริษัท ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกัน
และปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ 
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบงัคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตา่งๆตามระเบยีบของบรษิทั 
 ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบรษิัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นใหเ้รียกว่า การประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 
ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ใหช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชมุผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นับตั้งแตว่ันท่ีได้รับหนังสือจากผูถ้ือหุ้น 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบยีบ วาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนวา่เป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกวา่ 7 วันก่อนวันประชมุ และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
 สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเปน็ท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ข้อ33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด ทั้งนี้แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่
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น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอใหน้ัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี้ไมบ่ังคับวา่จะต้องครบ
องค์ประชมุ 
ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีท่ีข้อบงัคับนี้หรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในเรื่องใดซึง่ที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในข้อน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชมุมีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณดีังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมมีติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

ข้อ 35/1 ในกรณีท่ีบริษัทมีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ทีส่ าคัญของ
บริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไวใ้นเรื่องดังกล่าว 
 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 
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(2) พิจารณาอนมุัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนมุัตจิัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือกผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีหนา้ที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบรษิัทในการน้ีตอ้ง
ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะ
เช่นวา่นี้จะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนดและอยา่งน้อยตอ้งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(1) จ านวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู ่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชมุครั้งคราวใด ตลอดจนชว่งระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ

จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกป ี
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการน้ัน 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
 งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชกี าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ข้อ 44. ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจา่ยเงินปันผล ให้
จัดสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ ได้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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 คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นครั้งคราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมกี าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยให้แจง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงนิปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้าม)ีจนกวา่ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
ข้อ 46. ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไมค่รบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไวห้รือบริษัทได้จดทะเบียนเพิม่ทุนแล้ว
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหมใ่ห้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได ้
ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของ บริษัท 
ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัท ในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินการของบรษิทัได้ 
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชมุในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัทุกครั้งที่มกีารพิจารณางบดุลบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
ข้อ 50. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอกีได ้
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าป ี พร้อมกับส าเนางบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีไดต้รวจสอบ 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัตแิล้ว และส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกีย่วกับการอนุมัติงบดุล การ
จัดสรรก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน
ส าหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มกี าหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันท่ีที่ประชมุผู้ถือหุ้นอนุมตัิ 
 
 
 

หมายเหต:ุ ข้อบังคับบรษิัทฯน าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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)   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ  อายุ      67    ปี 
    Mr. Cherdpong  Siriwit   Independent Director age      67   years 
     อยู่บ้านเลขที่       9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ซอย 2/3  ถนน ปัญญาอินทรา ต าบล/แขวง คันนายาว      
  residing at      9/142 Panya Ramintra Soi 2/3                  Road    Panya Intra Tambon/Sub-district     Khanna Yao 
     อ าเภอ/เขต            คันนายาว   จังหวัด        กรุงเทมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10230  หรือ 
  Amphur/District  Khanna Yao Province          Bangkok   Postal Code 10230   or 
   (3)  นายวุฒิสาร ตันไชย     กรรมการอิสระ  อายุ       55    ปี 
  Mr. Woothisarn Tanchai        Independent Director age   55  years 
     อยู่บ้านเลขที่         4 ซอยสุภาพงษ์ แยก 3-1   ถนน   ศรีนครินทร์          ต าบล/แขวง            หนองบอน    
  residing at     4 Soi Supapong intersection 3-1     Road  Srinakarin           Tambon/Sub-district  Nong Bon 
     อ าเภอ/เขต ประเวศ      จังหวัด     กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10250      
  Amphur/District   Prawet Province      Bangkok   Postal Code 10250 
   (4)  นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ     กรรมการอิสระ  อายุ       57    ปี 
       Mr. Narongkorn Chawalsantati   Indepentdent Director age   57  years 
     อยู่บ้านเลขที่         99/164 เดอะ เลกาซี่ วิภาวดี ซอย 8          ถนน ลาดพร้าว   ต าบล/แขวง          ลาดยาว               
  residing at     99/164 The Legacy Viphawadi Soi 8                         Road Laprao  Tambon/Sub-district  Ladyao  
     อ าเภอ/เขต จตุจักร              จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10900      
  Amphur/District   Chatuchak         Province     Bangkok    Postal Code 10900 
 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - 
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   (5)  นายเจตน์ ธนวัฒน์        กรรมการอิสระ  อายุ  66   ปี 
       Lt. Gen. Preecha   Wanarat       Independent Director age  66 years 
     อยู่บ้านเลขที่         20/480 หมู่บ้าน แกรนด์ คาแนล     ถนน     ประชาชื่น           ต าบล/แขวง           บางตลาด    
  residing at     20/480 Grand Canal    Road Prachachuen        Tambon/Sub-district  Bang Talat 
     อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด     จังหวัด     นนทบุร ี        รหัสไปรษณีย ์ 11120      
  Amphur/District   Pakkred Province      Nonthaburi    Postal Code 11120  
   (6)  นายธรัมพ ์ ชาลีจันทร์       กรรมการอิสระ  อายุ  55    ปี 
  Mr. Trumph  Jalichandra Independent Director age  55  years 
     อยู่บ้านเลขที่         24 ซอยพ่วงทรัพย์     ถนน     ริมคลองประปา           ต าบล/แขวง                
  residing at     24  Soi Puangsub          Road  Rim Klong Pra Pa           Tambon/Sub-district   
     อ าเภอ/เขต บางซื่อ      จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10800      
  Amphur/District   Bangsue Province     Bangkok   Postal Code 10800   
 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 
เมษายน 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องอีเวนท์ฮอลล์ 105 หรือ อีเอช 105 (Event Hall 105: EH 105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนน
บางนา-ตราด (กม. 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย    
only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
April 9, 2014 as from 9.30 a.m. at Event Hall 105 (EH 105), 1st floor Bangkok International Trade and Exhibition Centre No. 88 Bangna trad Road 
(Km 1), Bangna, Bangkok 10260, or such other date, time and place should the meeting be postponed.   
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะได้กระท 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. 

 
ลงช่ือ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

    (           ) 

 

ลงช่ือ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

(      )  

 

ลงช่ือ/Signed                   ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

         (        ) 

 

ลงช่ือ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (        ) 

หมายเหตุ/Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes. 
 

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

 
 
 

  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)   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ  อายุ     67    ป ี
    Mr. Cherdpong  Siriwit   Independent Director age     67   years 
     อยู่บ้านเลขที่       9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ซอย 2/3  ถนน ปัญญาอินทรา ต าบล/แขวง คันนายาว      
  residing at      9/142 Panya Ramintra Soi 2/3                  Road    Panya Intra Tambon/Sub-district     Khanna Yao 
     อ าเภอ/เขต            คันนายาว   จังหวัด        กรุงเทมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10230  หรือ 
  Amphur/District  Khanna Yao Province          Bangkok   Postal Code 10230   or 
   (3)  นายวุฒิสาร ตันไชย     กรรมการอิสระ  อายุ       55    ปี 
  Mr. Woothisarn Tanchai        Independent Director age   55  years 
     อยู่บ้านเลขที่         4 ซอยสุภาพงษ์ แยก 3-1   ถนน   ศรีนครินทร์          ต าบล/แขวง            หนองบอน    
  residing at     4 Soi Supapong intersection 3-1     Road  Srinakarin           Tambon/Sub-district  Nong Bon 
     อ าเภอ/เขต ประเวศ      จังหวัด     กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10250      
  Amphur/District   Prawet Province      Bangkok   Postal Code 10250 
   (4)  นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ     กรรมการอิสระ  อายุ       57    ปี 
       Mr. Narongkorn Chawalsantati   Indepentdent Director age   57  years 
     อยู่บ้านเลขที่         99/164 เดอะ เลกาซี่ วิภาวดี ซอย 8          ถนน ลาดพร้าว   ต าบล/แขวง          ลาดยาว               
  residing at     99/164 The Legacy Viphawadi Soi 8                         Road Laprao  Tambon/Sub-district  Ladyao  
     อ าเภอ/เขต จตุจักร              จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10900      
  Amphur/District   Chatuchak         Province     Bangkok    Postal Code 10900 
 
 
 

 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - 
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   (5)  นายเจตน์ ธนวัฒน์        กรรมการอิสระ  อายุ  66   ปี 
       Lt. Gen. Preecha   Wanarat       Independent Director age  66 years 
     อยู่บ้านเลขที่         20/480 หมู่บ้าน แกรนด์ คาแนล     ถนน     ประชาชื่น           ต าบล/แขวง           บางตลาด    
  residing at     20/480 Grand Canal    Road Prachachuen        Tambon/Sub-district  Bang Talat 
     อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด     จังหวัด     นนทบุร ี        รหัสไปรษณีย ์ 11120      
  Amphur/District   Pakkred Province      Nonthaburi    Postal Code 11120  
   (6)  นายธรัมพ ์ ชาลีจันทร์       กรรมการอิสระ  อายุ  55    ปี 
  Mr. Trumph  Jalichandra Independent Director age  55  years 
     อยู่บ้านเลขที่         24 ซอยพ่วงทรัพย์     ถนน     ริมคลองประปา           ต าบล/แขวง                
  residing at     24  Soi Puangsub          Road  Rim Klong Pra Pa           Tambon/Sub-district   
     อ าเภอ/เขต บางซื่อ      จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10800      
  Amphur/District   Bangsue Province     Bangkok   Postal Code 10800   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 
2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องอีเวนท์ฮอลล์ 105 หรือ อีเอช 105 (Event Hall 105: EH 105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด 
(กม. 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย    
only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 9, 
2014 as from 9.30 a.m. at Event Hall 105 (EH 105), 1st floor Bangkok International Trade and Exhibition Centre No. 88 Bangna trad Road (Km 1), Bangna, 
Bangkok 10260, or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   Agenda 1  Subject: Notice of the Chairman for Acknowledgement  
 
   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 
   Agenda 2  Subject: To certify the minute of IRPC 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 5, 2013 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 3 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

   Agenda 3   Subject: To acknowledge the report of the Board of Directors relating to the Company’s business operation of  
        the year 2013    

 
  □  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
   Agenda 4  Subject: To Consider and approve the Company’s Financial Statement of the year 2013 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556  
  Agenda 5   Subject:      To consider and approve the dividend payment of the Company’s 2013 Operating Results 

   
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 6  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Agenda 6   Subject: To consider and approve the election of new directors in replacement of those who are due to retire  
       by rotation 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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:  พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร (กรรมการอิสระ)   
    Name of director: Gen.Udomdej Sitabutr  (Independent Director) 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:   นายวัชรกิติ วัชโรทัย   
    Name of director: Mr. Watcharakiti  Watcharothai  

    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:  นายกฤษฎา อุทยานิน  

    Name of director: Mr. Kritsda Udyanin     
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:  นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี   
    Name of director: Mr. Woravit Chailimpamontri    
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:  นายสมบัติ นราวุฒิชัย    

    Name of director:  Mr. Sombat Narawutthichai      
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain  
    ชื่อกรรมการ:   นายสมนึก  บ ารุงสาลี 

    Name of director:  Mr. Somnuk Bomrungsalee     
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain  
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  □ ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

 Agenda 7   Subject: To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2014 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 8  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2557  
   Agenda 8   Subject: To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors’ fee for the year 2014 
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 9  เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 9   Subject: To consider other matters (if any)  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ 
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 ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
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. 
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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 the 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. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.  
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 

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

Proxy Form (Form B). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

69/73



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องอีเวนท์ฮอลล์ 105 หรือ อีเอช 105 (Event Hall 105: EH 
105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม. 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
For the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 9, 2014 as from 9.30 a.m. at Event Hall 105 (EH 105), 1st floor Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre No. 88 Bangna trad Road (Km 1), Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place should the 
meeting be postponed. 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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           
  Agenda  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   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 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
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  ระเบียบวาระที ่  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
  Agenda    Subject: To consider and approve the election of directors (Continued) 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
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 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืน 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2556 ที่มีข้อมูลตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการด าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM 2 ภาษา และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
แล้ว  
 

  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  2556 และ/หรือ รายงานความยั่งยืน
ประจ าปี 2556  ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่มโดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ  CD-ROM โปรดแจ้งรายละเอียดผ่าน
ช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ข้าพเจ้า    ชื่อ..............................................................นามสกุล......................................................................  
ที่อยู.่...............................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ............................................................อีเมล์............................................................... 
  
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาท าเครื่องหมายในช่อง       ) 

รายงานประจ าปี 2556 รายงานความย่ังยนืประจ าปี 2556 
        รูปเล่ม             รูปเล่ม 
                ฉบับภาษาไทย                  ฉบับภาษาไทย 
                ฉบับภาษาอังกฤษ                  ฉบับภาษาอังกฤษ 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่: 
ส่วนก ากับองค์กร  
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
ส านักงานสาขา คลังน้ ามันพระประแดง 
เลขที่ 169 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45  ต.บางครุ  อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  

หรือ โทรสารหมายเลข  02 464 0500 
หรือ ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์:  ceo.office@irpc.co.th 

 โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจ าปี 2556 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2556 ได้ท่านละ 1 เล่ม  
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บร�ษัท ไออารพีซ� จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขา คลังน้ำมันพระประแดง

169 หมู 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45

ต.บางครุ อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

โทร : 66 (0) 2649-7000

โทรสาร : 66 (0) 2464-0500




