
 

กจญ. 037/2560    
วนัท่ี  3 มีนาคม 2560 

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

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

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

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

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

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

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

 3.  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

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

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

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

 

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

 หมายเหตุ: รายได้จากการขายสทุธิไมร่วมภาษีสรรพสามิต (excise tax) 
 

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

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559   
(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  

 

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

 จ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.164 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากผลขาดทนุสะสมยกมา จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้  

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

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

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 

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

 
หมายเหตุ:   *   บริษัทฯ ได้ตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตัง้แตปี่ 2550 

  **  สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
              ประจ าปี 2560 

 

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

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

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

  

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

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

กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน  
(3) คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ

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

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

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

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

(9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  

(10) วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระไมเ่กิน 3 วาระติดตอ่กนั 

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

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

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

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

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง) 

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

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

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

หมายเหตุ:  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฎในรายงานประจ าปีหน้า 75-77 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4)
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย มีความเห็นว่าบคุคลทัง้ 
5 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการท่ีเก่ียวข้อง และเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อนัจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น อีกทัง้ 5 ท่านเคยด ารงต าแหน่งกรรมการซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มีสดัสว่นการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 
2559 ของทุกท่านเท่ากับร้อยละ 100 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director Pool) 

5/11



 

กระทรวงการคลงั ทัง้นี ้รายช่ือกรรมการล าดบัที่ 3 4 และ 5 มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ซึง่คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่ถกูเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
    บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุฯ ในเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  (ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1) (รายละเอียดประวตัิและคณุสมบตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 6) 

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

 

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

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

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
และโบนสักรรมการ ตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดดงันี ้

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

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมรายครัง้ 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชมุ) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

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

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมรายครัง้ 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3427  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

2)  นายเกียรตินิยม คณุติสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4800  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

3) นายวลัลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6797 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
(หนว่ย : บาท) 

ปี 2559 
(PwC) 

ปี 2560 
(ที่เสนอ Deloitte) 

คา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปีและ
รายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 

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

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

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 
 

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

 

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

   ขอแสดงความนบัถือ 

                             
 

                                (นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

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

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

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

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

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

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

 

สว่นงานเลขานกุารบริษัทและก ากบักฎเกณฑ์ 
โทรศพัท์  02 649 7000 

ข้อควรทราบเพื่ออ านวยความสะดวกให้ท่านผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดของที่ระลึก ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการ

แจกของที่ระลึก ซึ่งก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น แต่ควรน าไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ และนโยบาย

ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มีการรณรงค์ให้งดแจกของที่ระลึก เน่ืองจากไม่ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนน าปัจจัย

แวดล้อมอื่นๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการให้ผู้ถอืหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิและมี

ส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่  การรับรู้ผลการด าเนินงาน การ

ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเคร่ืองดื่มและ

อาหารกลางวันไว้รับรองผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน  

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