


กจญ. 042/2561 
วันท่ี  2 มีนาคม 2561 

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

2. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
3. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561
4. รายงานประจ าปี 2560 รายงานทางการเงินประจ าปี 2560 รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2560  และ

รายงานบูรณาการ (Integrated report) ประจ าปี 2560 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
5. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
8. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
10. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

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

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

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

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: * รายได้จากการขายสุทธิไม่รวมภาษีสรรพสามิต (excise taxes) 

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  
(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักทุนส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 



ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 11,354 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2561 – 2565) บริษัทฯ มี
แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ประมาณ 53,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท าก าไร เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
และเพื่อเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2563 รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรักษา
สัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจแล้ว  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2560 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 8) ดังนี ้ 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงิน
ประมาณ 5,926 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิปี 2560 โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษี จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน
(BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จาก
ผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

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

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

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 

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

หมายเหตุ:   *   บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550 

**  สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  ประจ าปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล 
การด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 5,926 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ปี 2560 ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แผนการลงทุนในอนาคต และสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในระดับที่เหมาะสม ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 



วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

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

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

1. ส านักงานสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561
นับเป็นปีท่ี 2

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี
1) นายเพิ่มศักดิ์   วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3427

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3. ค่าสอบบัญชี

ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี
2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเกบ็เท่าที่จ าเป็นตามที่จา่ยจริง เช่น ค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2559 
(ผู้สอบบัญชี: PwC) 

ปี 2560 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ปี 2561 
(เสนอผู้สอบบัญช:ี Deloitte) 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงิน
ประจ าปีและรายไตรมาส (Audit Fee) 

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

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

โครงการควบรวมบริษัทย่อย และ
โครงการ Transfer Price 

9,008,830 
ค่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงิน

และ ค่าจา้งที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาและตดิตั้ง
ระบบ Continuous Control 

Monitoring System 
(“CCMS”) 

- 

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างตน้ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียระหวา่ง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



5. การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี  จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี  โพลีออล จ ากัด
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด และบริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด
โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจ านวน 900,000 บาท

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

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

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

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

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



วาระที่ 6     พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จ านวน 2 ข้อ ด้วย
เหตุผลดังนี้ 

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

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

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 

ข้อ 31 

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

ข้อ 31 

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

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

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 



ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 
ข้อ 22 

“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย” 

ข้อ 22 

“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

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

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

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

และประสบการณ์ของกรรมการ
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ



4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้

5) ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก
อัตราของกรรมการประมาณร้อยละ 30

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

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  และ
โบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

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

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

 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี้
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 

(เฉพาะกรรมการที่เขา้ประชุม) 
ค่าตอบแทน / 

ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

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

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

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

ของก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30  

หมายเหตุ:    1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 
  จ านวน 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
2. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 88 - 93
3. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 99 - 100



4. อัตราค่าตอบแทนโดยรวมส าหรับปี 2561 ตามที่น าเสนอข้างต้น เทียบเคียงได้กับค่ามัธยฐานค่าตอบแทน
คณะกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (กลุ่มทรัพยากร) ตามรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งจะท าการส ารวจทุก 2 ปี

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

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

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

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

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

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

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

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

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



ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ 

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

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

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

(9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

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

ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ

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

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

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

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

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

4. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 



รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
5. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

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

บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

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

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

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

4. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฎในรายงานประจ าปีหน้า 89 - 90

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

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



เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง  6 
รายดังกล่าว เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตาม
เหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 9  เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ 

 (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

 โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

http://www.irpc.co.th/


1. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

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

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

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

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

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและก ากับกฎเกณฑ์ 
โทรศัพท์  02 765 7000

ข้อควรทราบเพือ่อ านวยความสะดวกใหท้่านผู้ถือหุน้

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดแจกของที่ระลึก ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ขอให้บริษัทจด

ทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของที่ระลึก โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิตาม

กฎหมายและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ การรับรู้ผลการด าเนินงาน การ

ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหาร

กลางวันไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Green Meeting เพื่อร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ 
Green Meeting ตามเกณฑ์ขององคก์รธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 
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