
 

 

 
ที่ กจญ. 012/2565   

วันที่  4  มีนาคม  2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
 2. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) 
 3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
 6. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 8. ค าชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

หมายเหตุ    บริษัทฯ  จัดส่งเอกสารการประชุมฯ (Hard Copy) ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันท่ี 14 
มีนาคม 2565  โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งพิมพ์บาร์โคด้ (เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) และรายการเอกสารแนบ 1-8 ข้างต้น 
รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR 
Code บนหนังสือเชิญประชุมฯ   

2. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
3. วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) 
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
5. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร “แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report)” 
6. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร) 

 

ข้อควรทราบ  
(1) บริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 และได้น าส่งรายงานฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
ทางไปรษณีย์ เพื่อตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน หรือขอแก้ไขได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบ
ก าหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 

http://www.irpc.co.th/
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(2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย  (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพิ่มเติม และ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้แจ้งสิทธิและขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ 

(3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ฉบับเต็มทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 

 

 
 คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติอนุมัติให้ก าหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)     
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราช
ก าหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

งบการเงินประจ าปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด (“Deloitte”) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียด
ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 
ตามเอกสารหมายเหตุล าดับที่ 1) 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2564 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 67,200 
สินทรัพย์รวม 190,492 
หน้ีสินหมุนเวียน 47,543 
หน้ีสินรวม 102,780 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,712 
ทุนจดทะเบียน 20,475 
ทุนที่ช าระแล้ว 20,434 

ผลการด าเนินงาน ปี 2564 (ลา้นบาท) 
รายได้จากการขาย 255,115 
รายได้จากการขายสุทธิ* 235,174 
EBITDA 26,961 
ก าไรสุทธ ิ 14,505 

หมายเหตุ: * รายไดจ้ากการขายสุทธิ ไม่รวมถึงภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ คา่บริการท่าเรือ และอื่น ๆ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ    
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณา
อนุมัตงิบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่  
19 มกราคม 2550 โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุน
ส ารองทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวถัดไป  

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 14,505 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และแผนการลงทุนในอนาคต (แผนการลงทุน 5 ปี) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
ก าไรและเพิ่มความสามารถในการท าธุรกิจ รวมทั้งปริมาณกระแสเงินสดที่เพียงพอ โดยเปรียบเทียบผลตอบแทน  
(เงินปันผล) ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 
และข้อ 44 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564) ในอัตราหุ้น
ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2564)  โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
(1) จ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI   
(2) จ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20   
(3) จ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษี 

  หักกลบ  
2. เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,861 
ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบ่งจ่ายจาก 3 
ส่วน ดังนี้ 



4 / 13 

(1) จ านวน  0.04  บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI    
โดยผู้รับเงินปันผลไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

(2) จ านวน  0.05  บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และ
ผู้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80  

(3) จ านวน  0.05 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ 
โดยผู้รับเงินปันผลไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ได้ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
 

ปี 2563 
(ประจ าปี) 

ปี 2564 
(ประจ าปี) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (6,152) 14,505 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.06 0.22** 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,226 4,496** 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) N/A 31** 

หมายเหตุ *  บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 
 ** สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        
           ประจ าปี 2565 

 
 ในการนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท  และพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 
4,496 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของก าไรสุทธิปี 2564  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 
และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือประมาณ 2,861 ล้านบาท 
(รวมเป็นอัตราการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 ทั้งสิ้น 0.22 บาท/หุ้น) ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36  (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และจะ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนด มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบ
บัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน 
รายละเอียดดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด “EY”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 นับเป็นปีที่ 1 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี   
2.1 นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.2  นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6011 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.3 นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 

(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3. ค่าสอบบัญชี  
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ซึ่งเป็น
อัตราที่ลดลงจากปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็น
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่ง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  
 
ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย: บาท) 

ปี 2564 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ปี 2565 
(เสนอผู้สอบบัญชี: EY) 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส  

3,100,000 2,600,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) 400,000 
ค่าบริการส าหรับการสนับสนุนขอ้มูล
เพื่อการตรวจสอบบัญชีของบริษทัใหญ ่

 
- 
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4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง  
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5. การให้บริการบริษัทอ่ืน  
EY ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 6 แห่ง 
ได้ แก่  1)  บริษัท  น้ ามัน  ไออาร์พี ซี  จ ากั ด  2)  บริษัท  ไออาร์พี ซี  เอ  แอนด์  แอล  จ ากัด  
3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 4) บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด 5) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด และ 
6) บริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อให้งานสอบบัญชี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกส านักงานสอบบัญชีประจ าปี 2565 ที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับสากล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ โดย EY เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
ครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและราคา  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทใน
อุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน โดยค่าสอบบัญชีปี 2565 มีอัตราที่ลดลงจากปี 2564 
จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (EY) โดยมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ  
2. นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6011  หรือ  
3. นายกิตติพันธ ์ เกียรติสมภพ          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050  

และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 จ านวน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) 
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
130,000 บาท เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ทั่วไป 
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วาระที่ 4  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการส าหรับ 
ผลการด าเนินงานปี 2564 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ 
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณา...” (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีใน  
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน ามาปรับให้สอดคล้อง
กับบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
(2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 
(3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาด
ของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

(4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามา
เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ 

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม
จากอัตราของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

(6) กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี 
การแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุม  ตาม
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2565 และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม  (ส าหรับปี 2565) 
ก าหนด อัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ส าหรับปี 2564 ซึ่งที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้ 
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1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ: ใหไ้ด้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมรายครั้ง ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้า

ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน / 
ไม่เป็นตัวเงิน) 

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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นใน
อนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน / 
ไม่เป็นตัวเงิน) 

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

 
2. โบนัสกรรมการ (ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564) 

เสนอจ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 44 ล้าน
บาท โดยพิจารณาอ้างอิงผลประกอบการปี 2564 เทียบเท่าประมาณร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิ  
และให้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ 
จะได้รับมากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2564 และข้อมูลการจ่าย
โบนัสกรรมการในอดีตตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการทั้งคณะส าหรับ 
ผลการด าเนินงานปี 2564 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมดออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง จะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ในปี 2565 มีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 ท่าน ได้แก ่
(1) นายกฤษณ ์  อิ่มแสง  กรรมการ 
(2) นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ 
(3) นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ 
(4) พลอากาศโท บุญสืบ   ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ 
(5) นายวุฒิสาร  ตันไชย  กรรมการอิสระ 

 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

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

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  
(3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 
(รวมทั้ งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  กฎระเบียบของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อก าหนดอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ง 

(7) คณะกรรมการต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ 
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(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ  มีสัดส่วนที่ เหมาะสมและครบถ้วนด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย ผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และ 
ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงิน อย่างน้อย 1 คน 

(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  อาทิ คุณธรรม จริยธรรม  
ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์ (Duty of Care / Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
และหากเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงการคลัง 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ชื่อบุคคลต่อ คณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฎดังตาราง 

รายชื่อกรรมการ 
ประเภท

กรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง 

ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ 

1. นายกฤษณ์  อ่ิมแสง กรรมการ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / บริหาร
ทรัพยากรบุคคล / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

2. นางสาวสิริวรรณ เจยีระพงษ ์ กรรมการอิสระ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /   
บัญชี การเงิน การตรวจสอบ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

3. นายศิริ  จิระพงษ์พันธ ์ กรรมการ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /   
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอเป็น กรรมการ ทดแทน นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) 

4. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ* กรรมการอิสระ บริหารจัดการ /  ความมั่นคง / รัฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทน พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ)์ 

5. นายยอดฉตัร  ตสาริกา กรรมการอิสระ กฎหมาย / บริหารจัดการ / ดิจิตลั / การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทน นายวุฒิสาร ตันไชย) 

 *เปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อจากเดิม นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ เป็น พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 
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ข้อควรทราบ:  
(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ 

(2) บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่า ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) โดยประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ล าดับที่ 4) 

(3) กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทางไปรษณีย์ ตามเอกสารหมายเหตุล าดับที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   
คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไดพ้ิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  และข้อบังคับบริษัทฯ อันจะท าให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน
ภาพรวม อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และส าหรับกรรมการ
ที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
อิสระ (ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 4 และล าดับที่ 5) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  5  ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็น กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 

วาระที่ 6  เรื่องพิจารณา อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
แทนตนได้ โดยโปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) ตาม
เอกสารแนบล าดับที่ 2  บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบค าร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 
2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับการลงทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เม่ือสิ้นสุดการประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www.irpc.co.th/
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ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบล าดับที่ 
5 สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ฉบับแก้ไข) และจัดส่งเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ 
ตามเอกสารหมายเหตุล าดับที่ 6 มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามที่น าเสนอ  
ในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งค าถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พซีี  
จ ากัด (มหาชน) อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น หรือทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ข้าง
ท้ายนี้    เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมและชี้แจงในวันประชุมต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชวลิต  ทิพพาวนิช) 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักกิจการองค์กร 
โทรศัพท ์ 02 765 7000 
โทรสาร  02 765 7999 

QR CODE เพื่อการส่งค าถามล่วงหน้า 

 

mailto:cg@irpc.co.th%20โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล


13 / 13 

ข้อควรทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้ความสะดวกใน 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ  ดังนั้น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือจดทะเบียนใน

ประเทศไทย (เพื่อขอรับ OTP) สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด “TSD” เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ของท่านทางอีเมล สามารถสมัครผ่าน 

URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SET Contact Center: https://www.set.or.th/contactcenter 
โทร: +662 009 9999   
Email: SETContactCenter@set.or.th 
บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 

การประชุมครั้งนี้ เป็น การประชุมสีเขียว (TBCSD Green Meetings)  ตาม (1) แนวทางการประชุมสีเขียวของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) 
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 9 และ (2) โครงการ “Care 
the Bear: Change the Climate Change” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ ยังเป็น การจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Meetings) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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