


ที่ กจญ. 104/2563 

วันท่ี  4 มิถุนายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
2. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

หมายเหตุ      บริษัทฯ จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดงันี้
1)  แบบหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ขอให้น ามาในวันประชุม)

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (ฉบับย่อ) [ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฯ (ฉบับเต็ม) และ
เอกสารประกอบการประชุม ผ่าน QR Code]

2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3) มาตรการและแนวปฏิบัตใินการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา

2019 (COVID-19)
4) ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่  
15 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบี และอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) เพื่อพิจารณา ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด (Deloitte) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจ าปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) 
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ฐานะทางการเงนิ ปี 2562 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 43,647 
สินทรัพย์รวม 177,850 
หน้ีสินหมุนเวียน 45,707 
หน้ีสินรวม 94,448 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 83,402 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 (ลา้นบาท) 
รายได้จากการขาย 239,315 
รายได้จากการขายสุทธิ* 216,577 
EBITDA 5,940 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (1,174) 
หมายเหตุ: * รายไดจ้ากการขายสุทธิ ไม่รวมถึงภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ 

  ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2562 
(การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงเสียงลงคะแนน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2550 ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุนส ารอง 
ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและ 
ความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้อง
น าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วน
ต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ปรับลดลงอย่างมากจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ตั้งแต่ปลายปี 2561 ท าให้ภาคการผลิตสินค้าและความต้องการสินค้าปรับลดลงมาก ซึ่งทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันล้วน
ประสบภาวะดังกล่าวเช่นเดียวกัน และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่องแล้ว 
ก็ตาม รวมถึงการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดค่าชดเชยการท างานของพนักงานเพิ่มเติม ส่งผลต่อการบันทึกค่าใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
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ปรับกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว  คณะกรรมการได้พิจารณาสถานะทางการเงนิของ
บริษัทฯ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีปริมาณกระแสเงินสดเพียงพอและมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร ดังนั้น เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเงินปันผล
ของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ตามก าหนดการเดิม ณ 
ขณะนั้นคือ ประชุมวันที่ 7 เมษายน 2563) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน
ประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยก าหนดให้วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธใิน
การรับเงินปันผล โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 

ต่อมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ได้รุนแรงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส่ังปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยใน
สุขภาพของผู้ถือหุ้นโดยรวมทุกคน และเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการนัดพิเศษ เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

1. ให้เล่ือนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่ก าหนดไว้เดิม คือวันที่ 7 เมษายน 2563 ออกไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะสิ้นสุดหรือคล่ีคลายลง

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินส้ินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
สามส่วน ดังนี้

2.1 เงินปันผลจ านวน 0.06 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิ
ประโยชน์ BOI ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ 

2.2 เงินปันผลจ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสม ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษี เงินปันผลได้ 
ในอัตรา 20/80 

2.3 เงินปันผลจ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Record date for XD) ซึ่งเป็นก าหนดวันเดิมตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้
แล้ว และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563  

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีอัตราเท่ากับจ านวนที่
จะ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพื่ อมิ ให้ สิทธิ ในการได้ รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องถูกกระทบ 
อันเนื่องมาจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) ตามหนังสือที่ กลต. จท.-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
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อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ได้ดังนี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
(ระหว่างกาล) 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 7,735 (1,174) 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 0.10 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 3,883 2,043 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 50 N/A 

หมายเหตุ   *  บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ:   

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามเหตุผลและ
รายละเอียดข้างต้น  และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานทีส่ามารถตรวจสอบ
บัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนด มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
อย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน รายละเอียดดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
นับเป็นปีท่ี 4 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี   
2.1 นายมงคล สมผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8444 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562) หรือ 
2.2  นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.3 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
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3. ค่าสอบบัญชี
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2562 
(ผู้สอบบัญชี : Deloitte) 

ปี 2563 
(เสนอผู้สอบบัญชี : Deloitte) 

ค่าสอบบัญช ี
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และ 
รายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)* 2,950,000 
ค่าบริการส าหรับ 
1.ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามวิธีการท่ี
ตกลงร่วมกันตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)
2. ค่าพัฒนาระบบ Continuous Control
Monitoring

1,223,085 
ค่าบริการส าหรับ* 
1.ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามวิธีการท่ี
ตกลงร่วมกันตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ  
* ค่าบริการ Non-Audit fee ของปี 2563 ตามรายการที่ 1 (ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานฯ ตาม BOI) เป็นบริการของบริษัท

ดีลอยท์ฯ สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้) แต่ส าหรับรายการท่ี 2 (ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นบริการ
ของบริษัท ดีลอยท์ฯ ที่ปรึกษา  ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ในกลุ่มดีลอยท์ ประเทศไทย แต่เป็นคนละนิติบุคคล และ
มีการให้บริการที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด
บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด   บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด   และ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประสบการณ์การท างานของ Deloitte ที่สามารถตรวจสอบบัญชี 
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชี
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทใน
อุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้ งค่าสอบบัญชีปี  2563 เป็นอัตราที่ เท่ากับ 
ปี 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด “Deloitte” 
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

1. นายมงคล  สมผล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8444 หรือ 
2. นายเกียรตินิยม คุณติสุข   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800 หรือ 
3. นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797  

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 จ านวน 3,100,000 บาท ท้ังนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 22 และข้อ 24 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน) 

1. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญใ่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเรียกชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่ม ปตท. (Large Size 
Subsidiaries of PTT Group) แล้ว บริษัทในกลุ่ม ปตท. จะใช้ชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดว่า “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่” (President and Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นชื่อต าแหน่งที่สอดคล้องและเป็นไปตามระบบ
เรียกชื่อต าแหน่งของ ปตท. (The Job Title System of PTT Group) ดังนั้น เพื่อให้สามารถเทียบหรืออ้างอิงบนฐานข้อมูล
เดียวกันได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.  คณะกรรมการจึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 22) ให้สอดคล้องกับระบบชื่อเรียก
ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ดังกล่าว 

2. ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน  2563
ก าหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดแล้ว จะ  
จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 24) 
โดยเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อบังคับบริษทั 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ (ที่เสนอขอแก้ไข) 
ข้อ 22 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ด้วย 

ข้อ 22 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ

เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ ง  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ซึ่งมาจากการ
สรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย 

ข้อ 24 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าร้องขอ 

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต ่2 คนขึ้นไปเป็น
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 24 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
รวมทั้ ง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้ 
ผู้มี หน้ าที่ จั ดการประชุมต้องจัด เก็บส า เนาหนั ง สือ 
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องขอ 

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็น 
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
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ข้อบังคับบริษทั 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ (ที่เสนอขอแก้ไข) 
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่

ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา
ของบริษัท หรือสถานท่ีอื่นใดที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่
ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดที่กรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

การประชุมคณะกรรมการนั้น อาจก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และตาม
กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อ 22 [แก้ไขชื่อต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดจาก “กรรมการผู้จัดการใหญ่” (President) เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่” (President and Chief Executive Officer) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท.] และ
ข้อ 24 [การจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการประชุมคณะกรรมการ] 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา... ” 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6) 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและโบนัสกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน 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 และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก
อัตราของกรรมการประมาณร้อยละ 30
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6. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ  
เบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม   

ก าหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจ าปี 2562 ซึ่งที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกลา่วมา
ตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้ 

(1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

(1.2) คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี  4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นใน
อนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

(2) เงินโบนัสกรรมการ 
เสนอ งดจ่ายโบนัสกรรมการท้ังคณะ ส าหรับผลประกอบการปี 2562 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญูผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่าย
โบนัสกรรมการส าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ข้อบังคับบริษัทฯ 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 2563 มกีรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
1. นายวฒุิสาร  ตันไชย กรรมการอิสระ 
2. นายสมนึก  บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ 
3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
4. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ 
5. นายจมุพล ส าเภาพล  กรรมการอิสระ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ 
โดยพิจารณาตามคุณสมบัตแิละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
(2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และต้องมีกรรมการ

อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
(3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบยีบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือ
บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

(7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติ
การศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ

(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการท้ังคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคณุวุฒสิาขาตา่งๆ ที่
ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควร
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย
อย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน
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(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์  (Duty of Care and Duty of Loyalty) 
ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตาม
คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(11) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ
และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมถึงการมีคุณสมบัต ิ
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระ จ านวน 5 ราย ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายชื่อปรากฎดังตาราง 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
1. นายวฒุิสาร  ตันไชย 

  
 

กรรมการอิสระ บริหารจัดการ / กฎหมาย / รัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

2. นายสมนึก  บ ารงุสาลี 
  

กรรมการอิสระ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
 (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 

3. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 
ส่ิงแวดล้อม / การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

4. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 

กรรมการ บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
 (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

5. นายจมุพล  ส าเภาพล กรรมการอิสระ วิศวกรรม / บริหารจัดการ / รัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

 
ข้อควรทราบ:  

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  
2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายัง
บริษัทฯ 
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2. บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น  ๆ ด้วย  (ข้อก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) (รายละเอียดประวัติและ
คุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4)

3. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฎในรายงานประจ าปี ตาม QR Code ในแบบหนังสือ
เชิญประชุม ทีไ่ด้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกล่ันกรองที่รอบคอบครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการทั้ง 5 รายข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัทฯ ท าให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่
หลากหลาย (Skill Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ในภาพรวม อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  และในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระล าดับที่ 1, 2, 3 และ 5 สามารถ 
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  5  ราย ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 7  เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี ้

1. เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 - 2 เมตร
(Social Distancing) ในบริเวณสถานท่ีประชุม อาทิ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากัดจ านวนผู้ใช้ลิฟท์
ในแต่ละรอบ จัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากัด โดยระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนเป็น
อันดับแรก ๆ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 100 ที่นั่ง  

2. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ กรณีที่พบผู้ทีม่ีความเส่ียง หรือผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น
เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขป
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข (แนะน า
ให้ใช้แบบ ข.) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  ส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น 
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมแนบเอกสารตามที่ก าหนดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และ 
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ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ถึงส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

5. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามที่น าเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ที่อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น 
เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมและชี้แจงต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 (นายนพดล  ป่ินสุภา) 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

 โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 ส่วนงานเลขานุการบริษัทและก ากับกฎเกณฑ์  
ส านักกิจการองค์กร 
โทรศัพท์ 02 765 7000 
โทรสาร  02 765 7999
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1. บริษัทฯ น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 และน าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์เพื่อตรวจทานความ
ถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

2. บริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date)

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น  และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1  และส่งมายัง ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ก่อนวันประชุม

4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันท่ี 4 มิถุนายน 2563

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

ข้อควรทราบ

บริษัทฯ ของดแจกของที่ระลึก ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อเป็นไปตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ขอให้บริษัท 
จดทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของที่ระลึกโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิ
ตามกฎหมายและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ การรับรู้ผลการด าเนินงาน 
การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เป็นส าคัญ  

การประชุมครั้งนี้เป็นรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององค์กรธุรกิจเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย ์(Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกบัปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
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