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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา 
ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ชัน้ 22  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภยัในการใช้ห้องประชุมและทางออก
ฉกุเฉินให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา 
 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น พร้อมแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชมุ ดงันี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (คิดเป็น 100 %) 

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ 
2. นายเชิดพงษ์ สริิวิชช์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวฒุิสาร ตนัไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายวชัรกิติ วชัโรทยั     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นายสรัญ รังคสริิ    กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนด 

     คา่ตอบแทน 
6. นายทรงภพ พลจนัทร์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7. นายธรัมพ์ ชาลจีนัทร์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. พลโท สสนิ ทองภกัดี   กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
10. นายประมวล จนัทร์พงษ์     กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
11. นายสมนกึ บ ารุงสาล ี  กรรมการ 
12. นายชวลติ พนัธ์ทอง  กรรมการ 
13. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร  กรรมการ 
14. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 
15. นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการผู้จดัการใหญ่  

  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
2. นายสมเกียรติ เลศิฤทธ์ิภวูดล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
3. นางสาวมนวิภา  จภิูบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักิจการองค์กร / เลขานกุารบริษัท 
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4. นายประเวศ อศัวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัวิจยัและพฒันา 
5. นางสาวอรพินท์ เกตรัุตนกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกับริหารความยัง่ยืน 
6. นางสาววนิดา อทุยัสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
7. นายธรรมศกัดิ์ ปัญโญวฒัน์กลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน                    

และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. นายศิริเมธ ลีภ้ากรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ผู้อ านวยการโครงการ EVEREST 
9. นายชลอ ภาณตุระกลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
10. นายไกรสทิธ์ิ  อนกุลูอทุยัวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคล 
11. นายโพธิวฒัน์  เผา่พงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
12. นายมานิตย์  สธุาพร  ที่ปรึกษา  

 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977  
                                              บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่  บริษัท วีระวงศ์,  ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

ตัวแทนผู้สังเกตุการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
นางสาวรัชดา คลองโปร่ง  อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 
 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ปัจจุบนั บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทนุจดทะเบียนจ านวน 
20,475,000,000 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ด
สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสน
หนึง่หมื่นเก้าพนัสองร้อยสีส่บิหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทนุจดทะเบียน  
 

  มีผู้ ถือหุ้น* มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจ านวน 3,286 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 
13,305,111,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.11 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 
* หมายเหตุ   

1. ระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นทยอยเข้าประชมุเพิ่มเติม สรุปการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและ
มอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้  4,348 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 13,375,364,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
65.46 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงผลสรุปให้ผู้ ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายก่อนปิดการประชมุ 

2. บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สงูวยั คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นัง่พิเศษและมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก  รวมถึงได้จดัให้มีลา่ม ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติ 
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ประธานฯ  แถลงต่อที่ประชุมว่า  เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เร่ืองเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เป็นการลว่งหน้าภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏวา่
ไมม่ีผู้ ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  ดงันัน้  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาวาระตา่งๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ
ที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว และก่อนจะพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจ้งให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์การนบัคะแนน
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 และขอความเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 1) การออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือ
รับมอบฉนัทะมา ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแต่การออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
  2) การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
  3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทัง้หมด ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเพื่อความรวดเร็วในการนบั
คะแนน ขอให้ผู้ที่ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีง โปรดยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบคะแนน
ผู้ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ไม่สง่ใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระดงักลา่ว ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สง่ใบลงคะแนน
ในแตล่ะวาระ เมื่อเลกิประชมุแล้วขอให้คืนใบลงคะแนนใสก่ลอ่งที่ประตทูางออกห้องประชมุ 
 4) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้
สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งช่ือ – นามสกุล และระบดุ้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
แล้วจึงถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามวิสยัทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทัง้มติของผู้ ถือหุ้น ท าให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้าและพร้อมที่จะ
เติบโตอยา่งมัน่คง สว่นหนึง่ของความส าเร็จนีม้าจากความเช่ือมัน่ ความร่วมมือและได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มี
สว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
  ประธานฯ กลา่วในนามคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้ให้ความเช่ือมัน่
และสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา การประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันีเ้ป็นการประชุมแบบ Green Meetings*
เพื่อช่วยอนรัุกษ์พลงังานและลดปัญหาโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจดัประชมุแบบ Green Meetings จากองค์กร
ธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (TBCSD) ต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2556  และขอบคณุในความร่วมมือของทกุท่านที่ได้สนบัสนุน
นโยบายของบริษัทฯ ในเร่ืองดงักลา่ว เพื่อประโยชน์สว่นรวมของทกุคน 
 
* หมายเหตุ   
  แนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)  ที่บริษัทฯ ด าเนินการ: การจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมโดยใช้กระดาษป่าปลกู การจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นโดยแนบรายงานประจ าปี และ
รายงานความยัง่ยืนในรูปแผน่ CD ROM แทนการสง่เอกสารเป็นรูปเลม่ การจดัอาหารส าหรับผู้ ถือหุ้นด้วยการใช้วตัถดุิบที่เป็น
ของท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ การปรับตัง้อุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยดัพลงังาน การตกแต่ง
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สถานที่โดยใช้ไม้ประดบัที่ปลกูในกระถางหรือดอกไม้พลาสติกที่น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ การเตรียมถงัขยะแยกประเภทส าหรับ
ขยะรีไซเคิล การจัดมุมอาหารและเคร่ืองดื่มให้ผู้ ถือหุ้นบริการตนเอง การมีจุดรับกระดาษเหลือใช้จากการประชุม และการ
จดัหาสถานท่ีประชมุทีส่ามารถเดินทางได้โดยรถประจ าทางสาธารณะและรถไฟฟา้  
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2558  และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2558 
 

  ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึง่มี
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 146 – 155 ที่ได้จดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื
เชิญประชุมแล้ว โดยมีเป้าหมายที่คณะกรรมการให้ความส าคัญทัง้ด้านการด าเนินธุรกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้าน        
คอร์รัปชนั และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามแผนและสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กิจการภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งในปี  2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครัง้ และได้รับการชีแ้นะจาก
คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อย สรุปผลการด าเนินงานให้ที่
ประชมุทราบ 
 

   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงานดงันี ้
  คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  นายธรัมพ์        

ชาลจีนัทร์  และนายทรงภพ พลจนัทร์  โดยมีการประชมุรวม 12 ครัง้ ภารกิจทีส่ าคญัมีดงันี ้ 

 สอบทานการจัดท างบการเงินประจ าปี 2558 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผย
ข้อมลูที่ส าคญัครบถ้วนเพียงพอ 

 สอบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบัผู้ เก่ียวข้อง เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

 สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับรายงานจาก
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งปีละ 2 ครัง้ 

 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการในเร่ืองนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ 
อยา่งตอ่เนื่อง 

 สอบทานและก ากับดแูลการตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม  

 พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
 
  นายวุฒสิาร ตนัไชย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปผลการด าเนินงานดงันี ้
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในปี 2558  ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ นายวฒุิสาร ตนัไชย  

นายทรงภพ พลจนัทร์  และนายสรัญ รังคสริิ  โดยมีการประชมุรวม 8 ครัง้ ภารกิจที่ส าคญัมีดงันี ้

 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการให้มีจ านวนกรรมการลดลงจาก 5-17 ทา่น 
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เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนน าเสนอผู้ ถือหุ้น 

 การสรรหากรรมการ ได้พิจารณาถึงความหลากหลายของกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ Skill Matrix  
ของคณะกรรมการท่ีครบถ้วน และมีประสทิธิภาพตอบสนองตอ่กลยทุธ์องค์กร 

 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ทัง้ ด้านธุรกิจและภาวะผู้น า โดยก าหนดเกณฑ์ที่ท้าทาย 
สามารถวดัได้ถึงศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรขนาดใหญ่อยา่งเป็นรูปธรรม และมีการทบทวน เพื่อให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ของบริษัทฯ 

 การก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเร่ืองการสรรหากรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และตัวชีว้ัดผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้พิจารณาถึงความสอดคล้อง และผลกระทบทัง้ในทางบวกและลบต่อ          
ผู้ ถือหุ้น ชุมชน และสงัคม รวมทัง้ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ควบคู่ไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมัน่ใจว่าได้พิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมที่สดุ และมีค าอธิบายได้ 
 
นายสรัญ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงานดงันี ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายสรัญ รังคสิริ นายประสิทธ์ิ        

สบืชนะ และนายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ  โดยมีการประชมุรวม 5 ครัง้  ภารกิจที่ส าคญัมีดงันี ้ 

 พิจารณาก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการด าเนินงานทั่วทัง้องค์กร อย่าง
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยประกาศนโยบายและให้น าไปปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 

 พิจารณาการประเมินความเสีย่งองค์กร และก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งปี 2558 เพื่อให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้ และบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

 ก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานผลการด าเนินงานตามมาตรการจดัการความเสีย่งองค์กรเป็นประจ าทกุไตรมาส  

 พิจารณาการก าหนดกรอบและเง่ือนไขการบริหารความเสี่ยงราคาและการเงิน โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน สญัญา
อนพุนัธ์ เช่น สญัญา ซือ้/ขายน า้มนัลว่งหน้า 

 พิจารณาการก าหนดความเสีย่งองค์กรปี 2559 

 สอบทานการปรับปรุงการจดัท าแผนฉกุเฉิน และแผนการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

 สอบทานผลการด าเนินงานบริหารความเสีย่งราคาและการเงินประจ าปี 2558 เป็นประจ าทกุไตรมาส 
 
นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการด าเนินงานดงันี ้ 

  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวชัรกิติ วชัโรทยั  พลโท สสิน 
ทองภกัดี และนายประมวล จนัทร์พงษ์   โดยมีการประชมุรวม 7 ครัง้ ภารกิจที่ส าคญัมีดงันี ้

 พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประเมินกรรมการโดยผู้ ประเมินอิสระ ตามแนวทางของ ASEAN CG 
Scorecard เป็นครัง้แรก และมีแผนด าเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี   ทัง้นีเ้ป็นการด าเนินการที่เพิ่มขึน้จากการประเมิน
กรรมการประจ าปี 

 พิจารณาอนมุตัิการปรับปรุงคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดีระดบัสากลท่ีเข้มขึน้เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐาน เพิ่มนโยบายด้านก ากบักฎเกณฑ์ (Compliance)  นโยบายความยัง่ยืน  และได้จดัพิมพ์คูม่ือก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 2 เพื่อให้พนกังานและผู้บริหารได้ยดึถือปฏิบตัิ 
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 พิจารณาอนมุตัิการจดัท าแบบส ารวจรายการท่ีอาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ของพนกังานทกุคน 
ทางระบบ Intranet ของบริษัทฯ  

 ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประจ าปี 2558 อย่างครบถ้วน ทัง้ด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  การสือ่สาร ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่
สงัคม โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุ 3 เดือน 

 ก ากบัดแูลงานการต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ให้มีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
ตัง้แต่ปี 2557 และได้ด าเนินการฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไปแล้ว จ านวน 2,872 คน หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 68 ของพนกังานทัง้หมด  

 ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ทัง้ภายในและภายนอก  รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการและ
ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ตอ่ต้านคอร์รัปชนัในระดบัประเทศ ตลอดทัง้ปี 

 

 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่   แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558  โดยใช้สือ่
วีดิทศัน์* ความยาวประมาณ 22 นาที  โดยสรุปดงันี ้
* หมายเหตุ   
  1.บริษัทฯ ได้จัดท าวีดิทัศน์เป็นภาษาไทยพร้อมค าบรรยายภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจ
เนือ้หาได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน อนัเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
  2.ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบใน
หนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่บริษัทฯ ได้น ามาสรุปรายงานในวีดิทศัน์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับทราบโดยเทา่เทียมกนั 

 
 

สรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2558   
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิประมาณ  199,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 27 และมีก าไรสุทธิ 

9,402 ล้านบาท  โดยมีปัจจยัส าคญั ประกอบด้วย  
1. ธุรกิจโรงกลัน่มีสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์เพิ่มขึน้ จากต้นทนุน า้มนัดิบ  และเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลติปรับตวัลดลง

ตามราคาน า้มนัดิบ โดยราคาน า้มนัดิบปรับตวัลดลงเฉลีย่ร้อยละ 47 ในขณะที่ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปลดลงเพียงร้อยละ 34  ท าให้
มีสว่นตา่งเพิ่มมากขึน้ 

2. บริษัทฯ ปรับปรุงเพิ่มประสทิธิภาพการผลติในโครงการเดลต้า “ DELTA”  ซึง่แบง่เป็น 3 สว่น คือ 1)Operational 
Excellence  2)Commercial excellence  3)HR Excellence  สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างผลก าไรได้เกิน
กวา่เปา้หมายที่ตัง้ไว้จาก 4,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 4,300 ล้านบาท  

3. ในปี 2557 บริษัทฯ มี Stock loss ค่อนข้างสงู จากราคาน า้มนัดิบที่ลดลงจากระดบัสงูกวา่ 100 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล ลงมาถึงระดบั 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล แตใ่นปี 2558 ราคาน า้มนัดิบลดลงน้อยกวา่ จึงท าให้ Stock loss น้อยลงด้วย 

4. บริษัทฯ มีรายได้พิเศษ หรือรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึน้ประจ า (Non recurring items) จากการได้รับช าระหนีจ้าก
บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกหนีข้องบริษัทฯ สามารถสร้างก าไรเพิ่มประมาณ 2,800 ล้านบาท  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับค่าสนิไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยัเพิ่มเติม จากเหตกุารณ์เพลิงไหม้ VGOHT เมื่อปี 2557 อีก
ประมาณ 1,300 ล้านบาท    
 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
หน้า  7/27 

เหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2558  
 

ปี 2558 อาจเรียกได้ว่าเป็นปีทองปีหนึ่งของบริษัทฯ  จากการที่บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นมีผลประกอบการที่ดี 
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได้สูงกว่าเป้าหมาย  โดยสามารถท าก าไรสุทธิได้ถึง 9,402 ล้านบาท โดยเร่ิมจาก
โครงการฟีนิกซ์ “PHOENIX”  บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตของหน่วยผลิตที่หลากหลาย  ซึ่งมี
นวตักรรมที่ส าคญัคือ การน าโพลีเอทิลีน เปลี่ยนมาท าชนิดท่อ หรือ Pipe Grade ทัง้หมด ท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่  
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มผลิตภณัฑ์เกรดพิเศษและผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (Specialtyt & High Value Added Produc) 
ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มสดัสว่นถึงร้อยละ 60 ภายในปี 2563  ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มสงู ควรมีก าไรสว่น
เพิ่มสงูกวา่ปกติร้อยละ 10 และผลติภณัฑ์เกรดพิเศษประมาณร้อยละ 20  ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์เกรดพิเศษหรือ
ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม ถึงร้อยละ 40 ของผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีทัง้หมด  และจากการท่ีบริษัทฯ เป็นปิโตรเคมีแหง่แรกในประเทศ
ไทย หนว่ยผลติตา่งๆ สว่นใหญ่คอ่นข้างเลก็ การเปลีย่นมาผลติผลติภณัฑ์เกรดพิเศษจึงง่ายและมีผลติภณัฑ์ที่สญูเสยีน้อยกว่า
เมื่อเทียบกบับริษัทที่มีก าลงัการผลติมาก การเปลีย่นเกรดการผลติจะสญูเสยีมากกวา่ 

โครงการเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products: UHV)  เป็น
โครงการสดุท้ายของโครงการ PHOENIX  ใช้เงินลงทนุประมาณ  34,000 ล้านบาท เป็นโครงการส าคญัที่สร้างมลูคา่เพิ่ม ท าให้
สว่นโรงกลัน่แข็งแรง  UHV มีหน่วยผลิตที่สามารถเปลี่ยนน า้มนัหนกัที่มีมลูคา่ต ่าให้เป็นผลิตภณัฑ์มลูคา่สงูขึน้ โดยผลิตภณัฑ์
หลกั ได้แก่ โพรพิลีน เพิ่มขึน้ 320,000 ตนัต่อปี    และจะใช้เป็นวตัถดุิบส าหรับโครงการขยายก าลงัการผลิต โพลิโพรพิลีน โดย
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2559  อยู่ระหว่างทดสอบและเตรียมความพร้อมส าหรับการป้อนวตัถุดิบอย่างปลอดภัย  โดยที่เป็น
โครงการใหญ่จึงใช้เวลาคอ่นข้างนาน  และจะสามารถรับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 2  ปี 2559 เป็นต้นไป   

 อีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่ส าคญัคือ โครงการขยายก าลงัการผลิตโพลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ ปิโตรเคมีที่ส าคญั
ที่สดุของบริษัทฯ เพิ่มอีก 300,000 ตนัตอ่ปี จากเดิมมีก าลงัการผลติ 475,000 ตนัตอ่ปี รวมเป็น 775,000 ตนัตอ่ปี  จึงจดัได้วา่
เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตโพลิโพรพิลีนใหญ่ที่สดุในภมูิภาค  การขยายก าลงัการผลิตโพลิโพรพิลีน 300,000 ตนัต่อปี แบ่งเป็น 2 
สว่น  สว่นแรกขยายจากหน่วยผลิตเดิม เพิ่มอีก 160,000 ตนัต่อปี  ใช้เงินลงทนุไม่มากเพราะมีการปรับปรุงหน่วยเดิม  สว่นที่
สองโครงการขยายก าลงัการผลติเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ ก าลงัการผลติ 140,000  ตนัตอ่ปี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่
ลา่สดุของประเทศญ่ีปุ่ นที่มีประสิทธิภาพสงูเรียกวา่ PP Inline Compound ซึ่งช่วยลดขัน้ตอนการผลิตลง ควบคมุคณุภาพได้ดี
ขึน้  และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์  โดยโครงการจะแล้วเสร็จกลางปี 2560 สามารถรับรู้รายได้ประมาณไตร
มาส 3 ปี 2560 เป็นต้นไป  

ปัจจยัเสี่ยงด้านราคาน า้มนัดิบ อยู่ที่สว่นต่างราคาระหวา่งผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปกบัราคาน า้มนัดิบ ซึ่งในปี 2558 สว่น
ต่างราคาค่อนข้างดี   เนื่องจากราคาน า้มนัดิบลดลงมากขณะที่ราคาผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปลดลงน้อยกวา่     แต่ส าหรับปี 2559 
ส่วนต่างอาจอ่อนตัวลง เพราะหลายบริษัทมีการปรับเพิ่มก าลงัการผลิตทัง้ส่วนโรงกลั่นและปิโตรเคมี    ส าหรับปี 2559 
คาดการณ์ว่าโอกาสเกิด  Stock loss น้อยมาก เนื่องจากในปี 2558 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลี่ยจากต้นปีถึงปลายปีลดลงเมื่อ
เทียบกบัปี 2557 ท าให้บริษัทฯ มี Stock loss ถึง 2,000 ล้านบาท   
 
โครงการลงทุนที่ส าคัญในปี 2559 / เป้าหมายในอนาคต  

บริษัทฯ มีเปา้หมายจะเป็นบริษัทปิโตรเคมีชัน้น าของเอเชียภายในปี 2563  หรือ Top Quartile  ของอตุสาหกรรม ซึง่
จะต้องมีอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (Return on Invested Capital - ROIC) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 14 จากร้อยละ 8 ในปี 
2558 จึงได้เร่ิมด าเนินโครงการเอเวอเรสต์ “EVEREST”  ร่วมกบับริษัทที่ปรึกษาชัน้น าระดบัโลก ท าการประเมินและวิเคราะห์
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หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน  และปรับปรุงกระบวนการผลิต  โดยการน าวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best 
practice) มาใช้  มุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย     
แผนด าเนินโครงการ ( initiatives ) กวา่ 800 โครงการ จะครอบคลมุการด าเนินงาน 5 ด้านหลกั ได้แก่ 1. การผลติ (Operation)       
2.การตลาดและการขาย (Commercial)  3.การจัดซือ้จัดจ้าง (Procurement) 4.การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรการ 
(Corporate) และ 5.การพัฒนาสุขภาพองค์กร (Organization Health) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญและเป็นรากฐานของการมุ่งสู่
เป้าหมาย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านงานบุคคลในทุกมิติ กระตุ้นให้เกิดการพฒันาตวัเอง รวมถึงการสร้าง
กระบวนการทางความคิด ค่านิยมองค์กร และวฒันธรรมองค์กร ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มศกัยภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

  บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกบัการดแูลสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยมีโครงการเพื่อ
สงัคมที่ส าคญั ดงันี ้

 ด้านสทิธิมนษุยชน  ได้ด าเนินการร่วมกบัมลูนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ปีนีเ้ป็นปีที่ 5) 
โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน ปีละ 20-25 ตนั เพื่อใช้ท าขาเทียม ซึ่งกล่าวได้ว่าขาเทียมทกุชิน้ที่ผลิตจาก
มลูนิธิฯ ผลติจากเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ  

 ด้านธรรมาภิบาล ได้จัดท าโครงการ IRPC CUBIC ACADEMY โดยจัดฝึกอบรมทางด้านธรรมาภิบาล (CG , 
CSR ,Green Business, Sustainability, Corporate Image) ใ ห้กับพนักงานและบุคคลภายนอกไปแล้วจ านวน 2  รุ่น                 
มีพนกังานร่วมโครงการประมาณ 200 คน และบคุคลภายนอกประมาณ 30 คน  โดยจะท าตอ่เนื่องปีละ 2 หลกัสตูร 

 ด้านสงัคม และสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ด าเนินโครงการ “สร้างคลองสร้างคน” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นโครงการ      
“ล าไทรโยงโมเดล” ที่บ้านหนองยาง ต.ล าไทรโยง อ.นางรอง  จ.บรีุรัมย์ เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองการกกัเก็บน า้ โดยบริษัทฯ เข้าไป
ด าเนินการเพิ่มความจขุองอา่งเก็บน า้ในชมุชนจ านวน 5 อา่ง ขึน้เป็น 2 เทา่   ท าให้หมูบ้่านซึง่มีชมุชนอาศยัอยูป่ระมาณ 300 - 
400 ครอบครัว มีน า้ใช้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งของปี 2558     ท าให้มัน่ใจว่าในอนาคตจะมีน า้ใช้ตลอดปีและโครงการนี ้
สามารถแก้ปัญหาได้จริง   

  ด้านศิลปวฒันธรรม  บริษัทฯ ร่วมกบักรมศิลปากร พฒันาบรูณะโบราณสถานวดัขรัวตาเพชรแล้วเสร็จใช้เวลา 
5-6 ปี  และจัดให้มีการสมโภชวดัขรัวตาเพชร ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายมุากกว่า 300 ปี ตัง้อยู่บริเวณคลงัน า้มนัของ
บริษัทฯ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อการอนรัุกษ์ไว้เป็นสมบตัิของชาติ และมีโครงการพฒันาเป็นศนูย์การเรียนรู้แก่นกัเรียน 
นกัศกึษา และผู้สนใจ ได้ศกึษาเรียนรู้ขัน้ตอนการบรูณะโบราณสถานของกรมศิลปากร อยา่งถกูวิธี  

 รางวลัที่ภาคภมูิใจ  นอกจากได้รับการจดัอนัดบัสมาชิก  DJSI ซึ่งเป็นรางวลัในระดบัสากลที่น่าภาคภมูิใจแล้ว 
ในระดบัประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment Awards เป็นปีแรกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รางวลั
คณะกรรมการแหง่ปีดีเดน่ และคณะกรรมการตรวจสอบแหง่ปี 2558 เป็นปีแรก จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ PHOENIX ซึ่ง
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโรงกลัน่และปิโตรเคมี  โครงการ DELTA ที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยการน า Software และ
Tools ที่ทนัสมยัมาใช้ และโครงการ EVEREST ซึ่งพฒันาศกัยภาพเพื่อตอ่ยอดให้ไปสูเ่ป้าหมาย การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชัน้น า
ของเอเชียภายในปี 2563   
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 กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอเป็นตวัแทนพนกังาน  กลา่วขอบคณุ ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ลกูค้า สถาบนัการเงิน ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนและชมุชนที่มีสว่นสนบัสนนุให้บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พฒันามาได้อยา่ง
ตอ่เนื่องและมัน่คง และขอให้ค ามัน่สญัญากบัผู้ ถือหุ้นวา่ จะร่วมกนัพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนตลอดไป 
 
งบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2558   

ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 14.0 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึน้
จากปี 2557  6.4 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจาก 

1) สว่นตา่งราคาตลาด เพิ่มขึน้ 5.3 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
2) โครงการ DELTA เพิ่มขึน้ 1.1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
และจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี Stock loss และ Oil hedging Loss รวม 1.5 เหรียญ

สหรัฐ/บาร์เรล (ขณะที่ปี 2557 มี Stock loss และมี Oil hedging gain ด้วย ท าให้เมื่อสทุธิแล้ว - 4.1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล) 
สง่ผลให้ ในปี 2558 มี Accounting GIM อยูท่ี่ 12.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สงูกวา่ปี 2557 ที่ท าได้ประมาณ 3.5  เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล  โดยมีก าไรสทุธิ 9,402 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ที่มีขาดทนุสทุธิ 5,235 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,637 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 280 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 163,174 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
จ านวน 376 ล้านบาท เป็นผลจาก 

• ลกูหนีก้ารค้าลดลง 2,250 ล้านบาท เนื่องจากราคาผลิตภณัฑ์ที่ปรับลงตามราคาตลาด ขณะที่ปริมาณขาย
เพิ่มขึน้ 

• สินค้าคงเหลือลดลง 4,038 ล้านบาท เนื่องจากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือลดลง ตามการปรับลงของราคา
น า้มนัดิบ ขณะที่ปริมาณสินค้าสิน้ปี 2558 เทียบกับสิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้จาก 7.41 ล้านบาร์เรลเป็น 8.93 ล้านบาร์เรล หรือ    
ร้อยละ 21  

• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 13,877 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เนื่องมาจากโครงการเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์
สะอาด (UHV) ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างตามแผนงาน 

• สนิทรัพย์อื่นๆ  ลดลง 8,780 ล้านบาท  สว่นใหญ่เนื่องจากการล้างบญัชีเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากการ
สิน้สดุคดี กับบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3,310 ล้านบาท  ภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลง 2,357 ล้าน
บาทเนื่องจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558  ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืนลดลง 2,125 ล้านบาท  และลกูหนีค้า่สนิไหมทดแทนค้างรับ
จากบริษัทประกนัภยัลดลง จ านวน 1,009 ล้านบาท  
 
หนีส้ิน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 87,296 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จ านวน 7,598 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลจาก 

• เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง 8,643 ล้านบาท  
• เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 74 ล้านบาท เนื่องจากราคาน า้มนัดิบท่ีปรับลง เจ้าหนีง้านก่อสร้างเพิ่มขึน้ 537 ล้านบาท 
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• เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 1,556 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกเงินกู้ เพิ่มขึน้ 8,000 ล้านบาท ขณะที่มีการไถ่ถอน
หุ้นกู้สกุลเงินบาทครบก าหนด 5,000 ล้านบาท จ่ายช าระคืนเงินกู้  2,709 ล้านบาท และมีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่
เกิดขึน้จริง 1,253 ล้านบาท  
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 75,878 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวน 7,974 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 สว่นใหญ่เนื่องจากมีก าไรสทุธิ 9,402 ล้านบาท  และมีการจ่ายเงินปันผลให้กับ    
ผู้ ถือหุ้นในปี 2558 จ านวน 1,633 ล้านบาท 

 

ทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 หน้า 224-328 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
มีผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคดิเหน็และซักถาม ดังนี ้
 
นายชาตรี เจริญเนือง 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
นายวชิา โชคพงษ์พนัธุ์ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายทองอินทร์ แสงงาม 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 

 
ขออนญุาตประธานกรรมการ ให้นายสบืศกัดิ์ พิภพมงคล ในนามผู้แทนกลุม่ผู้ ถือหุ้นขึน้กลา่ว
ชมเชยการบริหารงานของคณะกรรมการที่ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ผู้ ถือหุ้นได้รับ
เงินปันผล พร้อมอวยพรให้บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป โดยกลุม่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล นายชาตรี เจริญเนือง นายอรรถพล อุดมวานิช       
นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลิศกุล  นายสมชาย ปัดภยั นายสถาพร ผงันิรันดร์  
น.ส.สวุตัถี  แซอ่ึง้ และนายชยัยทุธ  สขุวณิชนนัท์ ได้ร่วมกนัมอบช่อดอกไม้แก่คณะกรรมการ
บริษัทฯ 
 
ในนามคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังาน ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเจ้าของบริษัทฯ 
ทกุทา่น ที่ได้ให้ก าลงัใจในการท างานตอ่ไป 
 
เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
 
กลา่วชมเชยคณะกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานที่ดีในรอบปี 2558  และเสนอให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.25 บาทตอ่หุ้น  และขอให้มีวาระรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงขอให้จดัสง่รายงานการประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีข้อซกัถามและเสนอแนะ ได้พิจารณา
รายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 
 
ตามแนวปฏิบัติ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ  รวมถึงจดัสง่รายงานให้แก่ 
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น.ส. สพุร ปทมุสวุรรณวดี 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
นายสถาพร  ผงันิรันดร์ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
นายธรรมนญู จลุมณีโชติ                     
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้นทกุราย  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา     
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานดงักลา่ว  ส าหรับเร่ืองเงินปันผล บริษัทฯ  จะน าเสนอการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในวาระท่ี 3   
 
เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแจกของช าร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และด าเนินการ
ลดคา่ใช้จ่าย(คา่จ้างเจ้าหน้าที่)ในการจดัประชมุ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการอบรมบคุลากร  
 
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุ สว่นใหญ่เป็นคา่เช่าสถานท่ี และคา่จ้างผู้ รับเหมา ในการจดัระบบ 
แสง เสียง เท่านัน้ โดยผู้ที่ท าหน้าที่ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ปฏิบตัิงานในการประชมุ
สว่นใหญ่ จะเป็นพนกังานของบริษัทฯ  และไมม่ีการจ่ายคา่จ้างเพิ่มเติมเป็นพิเศษแตอ่ยา่งใด   
 
กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้แสดงความเป็นห่วงเร่ืองค่าใช้จ่าย  โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ ได้พฒันาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้ด้าน Hardware,  Software ประสิทธิภาพ
ของพนกังาน ทัง้จากโครงการ PHOENIX และโครงการ DELTA ซึง่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั
กบัการลดค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าคณะกรรมการได้ติดตามผลการ
ด าเนินการอยา่งใกล้ชิด  
 
เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมลูงบการเงิน และอตัราส่วนทางการเงิน เพื่อ
ความรู้ ความเข้าใจ และยกระดบัมาตรฐานผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุทัว่ไปให้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ขอให้
บริษัทฯ น าเสนอข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมตลาดโดยรวม (Outlook) ทัง้ภายในประเทศและ
ตลาดโลก  เพื่อการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ  
 
ขอบคณุและขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาปรับปรุงตอ่ไป 
 
 
กลา่วแสดงความยินดีกบับริษัทฯ ที่มีผลประกอบการที่ดี โดยมีข้อสงัเกต / ข้อซกัถามเพื่อให้
เป็นไปตามหลกั CG  ดังนี ้  1. รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่         
ผู้ ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งได้รับและตอบยืนยนักลบัไปแล้ว และเห็นด้วยให้มีวาระรับรองรายงาน
การประชุม เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามมติของที่ประชุม  2.ขอทราบ
ขัน้ตอนและล าดับวันที่น าเสนองบการเงินของผู้ สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ          
3.กรรมการตรวจสอบ ไม่ควรด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  4.ขอให้ชีแ้จง
รายละเอียดของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมีก าไรกว่า 11,000 ล้านบาท   5.การก าหนดวนั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 60  ซึง่คณะกรรมการมีมติให้
เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 9  กุมภาพนัธ์ 2559 จะต้องก าหนดวนั
ปิดสมุดทะเบียน (XM) ไม่น้อยกว่า 14 วันนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ และต้องจัด
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั ซึง่ควรเป็นวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  เหตใุดบริษัทฯ จึงจดัประชมุ
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นายเชิดพงษ์ สริิวิชช์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวเิชียร  ก่ิงมนตรี 
ผู้สอบบญัชีจาก PwC                                             
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 

สามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 1 เมษายน 2559   6.ค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 
2557 เป็นจ านวนมาก   
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินประจ าปี  2558 ร่วมกับผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2559 เมื่อได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้วผู้สอบบญัชีจึงได้ลง
ลายมือช่ือและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน และเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ จึงน า
เผยแพร่ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
กรณีกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่นนัน้ เดิมในช่วงการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2558 ตนได้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีด้วย ซึง่ได้
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ไม่มีข้อห้ามไว้ แต่เมื่อมีผู้ ถือหุ้นได้ให้
ข้อสงัเกตไว้ จึงได้ลาออกจากประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในทนัที ปัจจุบนัด ารง
ต าแหนง่กรรมการชดุยอ่ยเพียงชดุเดียวคือ กรรมการตรวจสอบเทา่นัน้ จึงเรียนแจ้งเพื่อความ
โปร่งใสในการปฏิบตัิหน้าที่  
 
กลา่วถึงกระบวนการท างานของผู้สอบบญัชี โดยปกติจะมีการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบปีละ 4 ครัง้ ส าหรับงบการเงินรายไตรมาส และปีละ 2 ครัง้ ส าหรับงบการเงิน
ประจ าปี ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์2559 ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณางบการเงินประจ าปี 2558 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่  9 
กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่เป็นไปตามแผนงานการจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ จะมีรายละเอียดอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยูแ่ล้ว ซึง่เป็นงบ 
Consolidate ที่สะท้อนภาพรวมทัง้หมดของกิจการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
(หมายเหต ุ: บริษัทฯ ได้ใช้วิธีก าหนดวนัให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงิน  
ปันผลด้วยวิธี “Record Date” (RD) ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 
89/26 และมาตรา 225  ซึ่งจะต้องจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นบัจากวนั RD ท าให้มี
เวลาในการจดัเตรียมเอกสารได้นานขึน้ รวมทัง้สามารถน าสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าได้
นานขึน้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูล   ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทจดทะเบียนส่วน
ใหญ่เลอืกใช้ ) 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการด าเนินงานในปี 2558 ที่สงูขึน้ 2,353 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 20 นัน้ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและโบนัสพนักงานประมาณ 1,400  
ล้านบาท (ตามการปรับเงินเดือนประจ าปีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปและโบนัสพนักงาน)         
ค่าซ่อมบ ารุงเพิ่มขึน้จากโครงการตรวจสอบเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง  272      
ล้านบาท  ค่าเบีย้ประกันภัยเพิ่มขึน้จากกรณีเพลิงไหม้ VGOHT  337 ล้านบาท และเงิน
บริจาคให้สถาบัน   วิทยสิริเมธี และโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 370 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
หน้า  13/27 

 
 
 
 
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร  
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัการศกึษาร่วมกบักลุม่ปตท. และรายการอื่นๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ครัง้
เดียว แต่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ DELTA ดงัที่ได้น าเสนอไปแล้ว
มาทดแทน ขอให้ทา่น   ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้พยายามควบคมุคา่ใช้จ่ายอยา่งเข้มงวด  
 
สอบถามดงันี ้ 1.โครงการตา่ง ๆ  ที่บริษัทฯ ได้น าเสนอมานัน้ จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ
เท่าไร  2.บริษัทฯ มีการป้องกนัความเสี่ยงสว่นต่างของราคาโพรพิลีน โพลิโพรพิลีน อย่างไร 
3.เสนอแนะให้บริษัทฯ ท าวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม         
4.โครงการ EVEREST ตัง้เป้า EBITDA 29,029 ล้านบาท จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร         
5.บริษัทฯ ตัง้เป้า High value added & Specialty ไว้ที่ร้อยละ 60 ในปี 2563 ประกอบด้วย
อะไรบ้าง และแปลงเป็น EBITDA ได้เทา่ไร 
 
1.โครงการ UHV เป็นโครงการที่จะสร้างรายได้หลกัและสามารถชดเชยรายได้พิเศษของปี 
2558 ได้  โดยจะสร้างมลูค่าเพิ่มได้ประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐ /บาร์เรล และทกุๆ 1 เหรียญ
สหรัฐที่เพิ่มขึน้ จะเทียบเทา่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ขึน้อยูก่บัสว่นตา่งราคาของผลติภณัฑ์
ส าเร็จรูปและโพลิโพรพิลีนด้วย    โครงการ EVEREST มีเป้าหมายสร้างมลูค่าเพิ่มประมาณ 
300 ล้านเหรียญสหรัฐ / ปี หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท / ปี  โดยเฉพาะในปี 2559           
มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,500 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับผลประกอบการในปีนีไ้ม่ให้ต ่ากว่าในปีที่    
ผา่นมา 
2. สว่นตา่งของราคาโพรพิลีนนัน้ เป็นวฏัจกัรปกติ ซึง่เมื่อมีผู้ผลติรายใหญ่ผลติมากขึน้ ราคา
ก็ลดลง บริษัทฯ จึงได้น าโพรพิลีนไปผลิตเป็นโพลิโพรพิลีน จากเดิมที่มีก าลังการผลิต 
475,000 ตนัต่อปี เพิ่มอีก 300,000 ตนัต่อปี รวมเป็น 775,000 ตนัต่อปี  และจัดได้ว่าเป็น
หนึ่งในบริษัทที่ผลติโพลิโพรพิลีนใหญ่ที่สดุในภมูิภาค  โดยโครงการ UHV ช่วยท าให้โรงกลัน่
แข็งแรง  แตส่ าหรับโครงการเพิ่มก าลงัการผลติโพลโิพรพิลนี ช่วยท าให้ปิโตรเคมีเข็มแข็งขึน้  
3.บริษัทฯ มีแผนระยะยาวที่จะเพิ่มงบประมาณด้านการวิจยัและพฒันา  โดยมีเปา้หมายให้
เทียบเคียงได้กับบริษัทปิโตรเคมีชัน้น าของโลก โดยปีนีต้ัง้เป้าประมาณร้อยละ 1 หรือ
ประมาณ 600 ล้านบาท   
4.โครงการ EVERESTจะเพิ่มประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ โดยน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ    
(Best Practices) จากทัว่โลกมาประยุกต์ใช้ มีช่วงเวลาด าเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา  
ชัน้น าของโลกประมาณ 2 ปี   ด้วยเป้าหมายที่จะท าให้บริษัทฯ บรรลวุิสยัทศัน์ เป็นบริษัท 
ปิโตรเคมีชัน้น าของเอเชียภายในปี 2563 ซึง่จะต้องท าให้ได้ EBITDA ราวๆ 29,000 ล้านบาท 
ใกล้เคียงกบัความสงูของยอดเขา EVEREST ที่ระดบั 29,029 ฟตุ ซึง่เป็นท่ีมาของช่ือโครงการ  
โดยบริษัทฯ จะมี Initiatives หรือโครงการยอ่ยๆทัง้หมดกวา่ 800 โครงการ อนัจะช่วยผลกัดนั
ให้บริษัทฯ ขึน้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เช่น  Best Practice การบริหารจัดการด้านจัดซือ้          
การวิเคราะห์ต้นทนุของผลติภณัฑ์    
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นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ 
ผู้ ถือหุ้น  
และผู้แทนชมรมผู้ ถือหุ้นไทย 
 
 

นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

Mr.Basant Kumar Dugar 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 

นายววิฒัน์ คสูกลุ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 

5. High Value Added Produc & Specialty มีเป้าหมายจะเพิ่มปีละประมาณ ร้อยละ 5     
ซึ่งในปี 2563 จะได้ประมาณร้อยละ 60  จะสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ มากกวา่ก าไรปกติ
ร้อยละ 10 ขึน้ไป ดงัที่ได้เรียนไว้   
 

เสนอแนะให้ท่านผู้ ถือหุ้น และประธานกรรมการ บริหารเวลาในการถาม-ตอบ อย่างตรง
ประเด็น ตรงตามระเบียบวาระและกระชบั  พร้อมสอบถามที่มางบกระแสเงินสดปี 2558  ใน
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งมีเงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย 1,875 ล้าน
บาท และมีเงินลงทนุระยะยาวอื่นเพิ่มจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุประมาณ  3,200 ล้านบาท   
 

เงินสดรับจากการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย 1,875 ล้านบาท เป็นการลดทุนบริษัท 
ไทย เอบีเอส จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อความเหมาะสมใน
การควบรวมกิจการ ซึ่งจะน าเสนอในวาระที่ 7 ในการประชุมวนันี ้และส าหรับเงินสดรับ
จ านวน 3,200 ล้านบาท เกิดจากการแปลงหนีเ้ป็นทุนของบริษัท พรชัยวิสาหกิจ จ ากัด  
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากัด และบริษัท ทีพีไอ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นการลงทุนในอดีตของ
บริษัทฯ  (สมยัเป็น TPI) เป็นการปรับโครงสร้างหนี ้และปัจจุบนับริษัทดงักลา่วเหลา่นีไ้ม่ได้
ด าเนินกิจการแล้ว  
 

กล่าวแสดงความยินดีกับผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  และช่ืนชมที่
บริษัทฯ เป็นหนึง่บริษัทใน SET 50 ทีม่ีการประชมุแบบ Green Meetings พร้อมเสนอแนะให้
บริษัทฯ น าเสนอผลประกอบการต่อสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือเพื่อปรับระดบัความ
นา่เช่ือถือ (Credit Rating)  และจากการท่ีบริษัทฯ ด าเนินโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะโครงการ 
UHV ท าให้มีก าลงัการผลติเพิ่มมากขึน้นัน้  บริษัทฯ ควรบริหารจดัการให้ได้ก าไรสงูสดุด้วย 
(หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดเตรียมล่ามส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ และแปลสรุปค าถาม
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอื่นในท่ีประชมุได้รับทราบด้วย) 
 

ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ  ปัจจุบัน Credit Rating ของบริษัทฯ โดย S&P และ Moody  
ได้รับการจดัอนัดบัให้อยู่ในประเภท “Non- Investment Grade” แต่จากการที่บริษัทฯ มีผล
ประกอบการปรับตวัดีขึน้ และแนวโน้มผลประกอบการยงัอยู่ภาวะที่ดีจากปัจจยัด้านราคา
น า้มนัดิบท่ีอยู่ในระดบัต ่า  ประกอบกบัโครงการ UHV ที่ก าลงัแล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงได้เตรียม
แผนและข้อมลูสนบัสนนุเพื่อเสนอปรับเพิ่มระดบัความนา่เช่ือถือ  (Upgrade Credit Rating) 
ให้อยูใ่นระดบัท่ีดีขึน้    
 

ช่ืนชมผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2558 พร้อมแสดงความเป็นห่วงผลประกอบการปี 
2559 ซึ่งไม่มีรายได้พิเศษดงัเช่นปี 2558 มาช่วย  และได้สอบถามเก่ียวกับก าไรสะสมของ
บริษัทฯ ว่าเป็นส่วนที่เสียภาษีเงินได้ หรือการใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสม ท าให้ไม่
ต้องเสยีภาษี 
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นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 

บริษัทฯ มีก าไรสะสมจ านวนกว่า 20,000 ล้านบาท ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละมี
สิทธิประโยชน์จากขาดทนุสะสม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีทัง้จ านวน ประกอบกบัมีสิทธิประโยชน์
จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บางส่วนด้วย ดังนัน้ การจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดการ
ด าเนินงานในปี 2558  ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 
 
กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่ให้ความสนใจซกัถาม และกล่าวช่ืนชมผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้ออกจากแผนฟืน้ฟูกิจการมาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี  โดยได้
พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงวนันี ้ นบัได้ว่าบริษัทฯ มี
ความแข็งแกร่งขึน้เร่ือยๆ   
 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนบั
คะแนนเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 13,330,689,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 352,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 42,751,757 เสียง   

บตัรเสีย 4,000 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 และอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 
2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558  

 
ประธานฯ มอบหมายให้นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงตอ่ที่ประชมุ สรุปดงันี ้

  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัทนุส ารองตาม
กฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว 

ในปี 2558 ที่ผา่นมา ผลประกอบการของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีดีและสงูกวา่ที่คาดการณ์ไว้ ท าให้บริษัทฯ มีภาระหนี ้
เงินกู้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปี 2557 และมีอตัราสว่นทางการเงินปรับตวัดีขึน้   อย่างไรก็ตาม ในปี 2559-2560 บริษัทฯ ยงัมีภาระ
หนีเ้งินกู้ ระยะยาวที่จะต้องช าระคืนจ านวน 23,000 ล้านบาท และมีภาระต้องจ่ายเงินลงทนุโครงการ UHV และโครงการขยาย
ก าลงัการผลติโพลโิพรพิลนี (PPE&PPC) อีกประมาณ 12,000 ล้านบาท    
         ดงันัน้ เพื่อด าเนินนโยบายจ่ายเงินปันผลอยา่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ ยงัสามารถคงสดัสว่นสภาพคลอ่งทางการเงินใน
ระดบัที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2558 ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบงัคบับริษัทฯ 
ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 ดงันี ้

ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
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ประมาณ 4,496 ล้านบาท โดยแบง่จ่ายดงันี ้ 
• จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.027 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) จึง

ไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 
• จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.193 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล

ขาดทนุสะสมยกมา จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 
       ก าหนดให้วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) มีสทิธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อบงัคบั
บริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ได้ดงันี ้

 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2558 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) (5,235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9,402 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.08 0.22 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,635 4,496 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสทุธิ(ร้อยละ) n.a.                                                  47.82 

              หมายเหตุ: *   บริษัทฯ ได้ตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตัง้แตปี่ 2550 
 
ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
นายธรรมนญู จลุมณีโชติ                    
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอแนะว่าผลประกอบการปี 2558 ของบริษัทฯ ดีขึน้ ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลที่
อตัรา 0.25 บาท/หุ้น และควรแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากไมน้่อยกว่าร้อยละ 25  
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ ถือหุ้น   รวมถึงควร
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิโดยที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 
19 มกราคม 2550 โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไร
สทุธิของปีนัน้ๆ หลงัหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ 
และตามกฎหมายแล้ว ท าให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการกระแสเงินสด 
และรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินไว้ได้  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงแผนการลงทุน 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ รวมถึงการรักษาระดบัความน่าเช่ือถือ (Credit 
Rating) ความสมดลุของผลตอบแทนระยะสัน้และความเข้มแข็งในระยะยาว  ตามที่ฝ่าย
จัดการได้น าเสนอแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.22 บาท  ซึ่งเทียบเท่าบริษัทชัน้น าทัว่ไป อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
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Mr.Basant Kumar Dugar 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายววิฒัน์ คสูกลุ  
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 

ในอดีตที่ผา่นมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัรามากกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิมาโดย
ตลอด  ส าหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการนัน้  ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จะขอรับไว้
พิจารณาศกึษาความเป็นไปได้ตอ่ไป 
 
เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ เพื่อให้บริษัทฯ รักษาระดบัฐานะทางการเงินไว้ได้ 
 
 
เสนอแนะให้บริษัทฯ ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD)  
หลงัจากวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลแล้ว  
 
รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ตอ่ไป  
 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี  ้
 

เห็นด้วย 13,367,572,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 

ไมเ่ห็นด้วย 2,576,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 

งดออกเสียง 3,870,157 เสียง   

บตัรเสีย 670,304 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,496 
ล้านบาท โดยแบง่จ่ายดงันี ้ 

 จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.027 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 

 จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.193 บาท จากก าไรสะสมที่ไมไ่ด้รับยกเว้นภาษี แต่เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทนุสะสมยกมา จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 

 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 
วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   

  ก่อนพิจารณาวาระนี ้ กรรมการที่ครบวาระและกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่  นายประมวล จันทร์พงษ์       
นายชวลติ  พนัธ์ทอง  นายทรงภพ  พลจนัทร์ และนายธรัมพ์ ชาลจีนัทร์  ได้ขอออกจากห้องประชมุ 
  ประธานฯ มอบหมายให้นายวฒุิสาร ตนัไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  น าเสนอรายละเอียด
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ของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ สรุปดงันี ้
 

  ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวน
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่จะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ได้แก่  

1) นายประมวล  จนัทร์พงษ์ กรรมการ 
2) นายชวลติ พนัธ์ทอง    กรรมการ 
3) นายทรงภพ พลจนัทร์  กรรมการอิสระ 
4) นายธรัมพ์ ชาลจีนัทร์  กรรมการอิสระ 
   

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขัน้ตอนการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาคณุสมบตัิตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดัฯ  ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฯ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตง่ตัง้ข้าราชการ
ระดบัสงูหรือบคุคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง  ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องอนัจะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่
ผา่นมา และองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ ที่มีความหลากหลาย และตอบสนองตอ่กลยทุธ์ของบริษัทฯ 
ในภาพรวม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เลอืกตัง้กรรมการท่ีเหมาะสมทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ  
   
  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ
จ านวน 4 ทา่น ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 
ทัง้นี ้ผู้ ที่ได้รับการเสนอช่ือล าดบัที่ 3 และ 4  มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้  โดยมีรายละเอียด

ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 4 รายข้างต้น  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย  5 และ 6 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุที่ได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

รายช่ือกรรมการ ประเภท ความเช่ียวชาญ / การเสนอแตง่ตัง้ 

1.นายประมวล จนัทร์พงษ์ กรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิศวกรรม  พลงังาน  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ อีกวาระหนึง่) 

2.นายชวลติ  พนัธ์ทอง   กรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิศวกรรม พลงังาน ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี บริหารธุรกิจ    
(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ อีกวาระหนึง่) 

3. นายทรงภพ  พลจนัทร์ กรรมการอิสระ 
ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานพลงังาน  ปิโตรเลยีม  
(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 

4. นางสาวร่ืนวดี สวุรรณมงคล   กรรมการอิสระ 
ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานกฎหมาย บริหารธุรกิจ  
(เสนอเลอืกตัง้เป็น กรรมการอิสระ คนใหม)่ 
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ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
 
นายธรรมนญุ จลุมณีโชติ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
นายวฒุิสาร ตนัไชย  
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

เสนอแนะให้ 1.เสนอผลการด าเนินที่ผ่านมาของกรรมการรายที่เสนอต่อวาระ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  2. คณุสมบตัิกรรมการที่ก าหนดไว้วา่ กรรมการต้องมอีายไุมเ่กิน 70 
ปีบริบรูณ์  เห็นควรให้แก้ไขเพื่อลดข้อจ ากดัเร่ืองอายกุรรมการ     
 
ผลการด าเนินงานของกรรมการ จะมีสรุปไว้ในหนังสือเชิญประชุมอยู่แล้ว ส่วนเร่ือง
ข้อจ ากดัเร่ืองอายกุรรมการนัน้  จะรับข้อแสนอแนะไว้พิจารณาตอ่ไป  

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้
 

รายช่ือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

นายประมวล จนัทร์พงษ์  13,309,008,021 99.55 60,807,665 0.45 4,869,269 4,000 
นายชวลติ พนัธ์ทอง 13,309,359,022 99.55 60,806,664 0.45 4,519,269 4,000 

นายทรงภพ พลจนัทร์ 13,342,878,700 99.80 26,813,432 0.20 4,992,823 4,000 
นางสาวร่ืนวดี สวุรรณมงคล 13,341,243,500 99.78 29,645,332 0.22 3,795,123 5,000 

 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เลอืกตัง้บคุคลทัง้ 4 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  
 
 
วาระที่ 5      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เร่ืองการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2559 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา โดยมอบหมายให้ 
นายวฒุิสาร ตนัไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ สรุป
ดงันี ้
  ตามข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 26  ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้
ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา…..”  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็น
ธรรมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
เทียบเคียงได้กบับริษัทในอตุสาหกรรมใกล้เคียงกนั  สรุปดงันี ้
 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
หน้า  20/27 

 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559   

           เสนอให้คงอตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้อนมุตัิไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อตัราคา่ตอบแทน
ดงักลา่วมาตัง้แตปี่ 2549)  ดงันี ้

 คณะกรรมการ : ให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุรายครัง้ ดงันี ้
 คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุรายครัง้ 

(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ) 
คา่ตอบแทน / 

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

 

 คณะกรรมการชุดย่อย : ปัจจบุนัมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชดุยอ่ย
อื่นท่ีอาจมีการแตง่ตัง้ขึน้ในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายครัง้ เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
ดงันี ้
 

 คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุรายครัง้ 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ) 

คา่ตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 
2. โบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาอตัราการจ่ายโบนสักรรมการโดยละเอียดและ
เหมาะสม เทียบเคียงกบัอตัราการจ่ายโบนสักรรมการของบริษัทในกลุม่ ปตท. อตัราการจ่ายโบนสักรรมการในอดีต ผลก าไร
ของบริษัทฯ และความสอดคล้องกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น   

 โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ได้เสนองดจ่าย
โบนสักรรมการ  ขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.08 บาท/ต่อหุ้น   ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีก าไร
สทุธิ 9,402 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.22 บาท/หุ้น คิด
เป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 48 ของก าไรสทุธิปี 2558 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผล
ประกอบการปี 2558  เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 28 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.30  ของก าไรสทุธิ) โดยจัดสรรจ่าย
กรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประธานกรรมการจะได้รับในอตัราที่มากกว่า
กรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

 
  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ   และให้น าเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  
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ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
 

นายชาตรี เจริญเนือง 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายธรรมนญู จลุมณีโชติ 
ผู้ รับมอบฉนทะ 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
นายวฒุิสาร ตนัไชย  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 

กล่าวสนับสนุนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ว่ามีความเหมาะสมแล้ว และ
สอบถามเก่ียวกบัคา่ตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น คา่น า้มนัรถยนต์  
 
เสนอแนะว่า โดยทั่วไปประธานกรรมการควรได้รับค่าตอบแทน มากกว่ากรรมการ
ประมาณ ร้อยละ 25 
 
กลา่วขอบคณุ และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา  สว่นการก าหนดคา่ตอบแทนในรูปแบบ
อื่น นอกจากที่น าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นนัน้  ไมม่ี 
 
การก าหนดโบนสักรรมการส าหรับผลประกอบการปี 2558  จ านวน 28 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่าอตัราร้อยละ 0.30  ของก าไรสทุธินัน้  มีหลกัเกณฑ์อย่างไร และเสนอแนะให้
บริษัทฯ ก าหนดอตัราวงเงินสงูสดุไว้ด้วย 
 
การก าหนดโบนสักรรมการบริษัทฯ จ านวน 28 ล้านบาท หรือเทียบเท่าอตัราร้อยละ 
0.30  ของก าไรสทุธินัน้ พิจารณาเทียบเคียงจากอตัราการจ่ายโบนสักรรมการในอดีตที่
ผา่นมา ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายโบนสักรรมการเฉพาะปีที่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีหรือ
มีก าไรสทุธิเท่านัน้ กรณีผลการด าเนินงานขาดทุน บริษัทฯ ยงัคงจ่ายเงินปันผลให้กบั   
ผู้ ถือหุ้น แต่งดจ่ายโบนสักรรมการ ซึ่งการก าหนดอตัราโบนสักรรมการในครัง้นี ้ไม่เกิน
กวา่อตัราการจ่ายโบนสักรรมการในอดีตที่ผา่นมา  
 
การก าหนดวงเงินสงูสดุนัน้ เป็นแนวปฏิบตัิในการจ่ายโบนสักรรมการของแต่ละบริษัท 
ซึ่งมักจะใช้กับกรณีที่บริษัทนัน้ๆ ได้มีการขออนุมัติอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้
ลว่งหน้าโดยจะอ้างอิงตามผลประกอบการ (ประมาณการ)ในปีที่จะขออนมุตัิไว้ จึงท า
ให้มีการก าหนดวงเงินสงูสดุไว้ ส าหรับในกรณีของบริษัทฯ (IRPC) เป็นการพิจารณา
จากผลประกอบการที่แท้จริงของปีที่ขออนุมตัิ ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบจ านวนเงินที่
แนน่อนแล้วก่อนพิจารณาอนมุตัิ  ดงันัน้แนวปฏิบตัิจึงแตกตา่งกนั   

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี  ้
 

เห็นด้วย 13,346,120,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.78 

ไมเ่ห็นด้วย 22,967,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17 

งดออกเสียง 5,891,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 

บตัรเสีย 64,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น  และอนมุตัิจ่ายโบนสักรรมการ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558  เป็นจ านวนเงินรวมทัง้คณะ 28 ล้านบาท  โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่าน ตาม
จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  และประธานกรรมการจะได้รับในอตัราที่มากกวา่กรรมการประมาณร้อยละ 30 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมอบหมายให้ นายเชิดพงษ์       
สริิวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ สรุปดงันี ้  
  

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 
36  ซึ่งก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
และจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน 
ประสทิธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน
ในระดบัเดียวกนั ดงันี ้    

1. ส านักงานสอบบัญชี   
          เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  “PwC”  เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นปีที่เก้า 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977    
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2555) หรือ 

2) นายสมชาย จิณโณวาท  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3271    
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

3) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4599 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุปี 2559 นบัเป็นปีที่ห้า 
 3.   ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559  เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท 
ซึ่งเป็นอตัราที่เท่ากับปี 2558 ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แตไ่มเ่กิน 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป  
  4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น   PwC ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จ านวน 6 แหง่ ได้แก่ บริษัท ไทย เอบีเอส จ ากดั  บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี จ ากดั  บริษัท ไออาร์พีซี โพลอีอล จ ากดั  



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
หน้า  23/27 

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด  บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด  บริษัท รักษ์ป่าสกั จ ากัด  และ  บริษัทร่วมของ
บริษัทฯ อีก 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั  และบริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จ ากดั 
   

  ทัง้นี ้  PwC  เป็นผู้สอบบญัชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล อีกทัง้ PwC เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาอยา่งตอ่เนื่อง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี ซึง่จะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มัน่ใจว่า PwC สามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทนัตามเวลาที่
ก าหนดไว้ บริษัทฯ และ PwC ได้ร่วมก าหนดแผนงานในการเข้าตรวจสอบงบการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยที่สอดคล้องกบัระยะเวลาในการน าเสนองบการเงินของบริษัทฯ 
  

 ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
นายธรรมนญู จลุมณีโชติ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
นายเชิดพงษ์ สริิวิชช์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานธรรมการ 

แสดงความเห็นว่าค่าสอบบญัชีตามที่เสนอขออนุมตัินัน้ สงูเกินไป  และเสนอแนะให้
บริษัทฯ น าเสนอวิธีการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี 
 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและชกัชวนให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตชัน้น า ได้เสนอตวัเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปริมาณงาน และ
เปรียบเทียบอตัราคา่สอบบญัชีกบัผู้สอบบญัชีรายอื่นแล้วไมน้่อยกวา่ 3 บริษัท  ซึง่ PwC 
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ  ประกอบกบั PwC เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 
 
จากนัน้  นายเชิดพงษ์ สริิวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอถือโอกาสกลา่วอ าลาการ
ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ด้วยว่าตนจะอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน 
2559   และกลา่วยืนยนัวา่ จากการปฏิบตัิหน้าที่ตลอด 7  ปีที่ผ่านมา  IRPC ได้ผ่านพ้น
วิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่
องค์กรจะมีความแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตยิ่งขึน้ตอ่ไป  
 
ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้แทนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ขอขอบคณุท่านประธาน
กรรมการตรวจสอบ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็ง ท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
คณะกรรมการตรวจสอบแหง่ปี 2558 ซึง่เป็นครัง้แรกที่บริษัทฯ ได้รับรางวลัเกียรติยศนี ้ 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 13,369,173,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย 781,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 5,209,978 เสียง   
บตัรเสีย 46,134 เสียง   
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2559 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977   หรือ 
2. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3271   หรือ 
3. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4599 

 

       ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีสิน้สดุปี 2559 นบัเป็นปีที่ห้า 
โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึง่เป็นอตัราที่เทา่กบัปี 2558 (คา่สอบบญัชีดงักลา่ว 
ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่ง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด  
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่
ประชมุ สรุปดงันี ้
 

บริษัทฯ ได้ด าเนินกลยทุธ์การบริหารจดัการบริษัทในเครือ และปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทในเครือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทนุการบริหารจดัการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2553 และจากการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ 
พบวา่ บริษัท ไทย เอบีเอส จ ากดั “TABS” เป็นบริษัทยอ่ยที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในการควบรวมกิจการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า TABS  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  มีวตัถปุระสงค์ใน
การผลิตและจ าหน่ายเม็ดพลาสติกกลุม่สไตรีนิคส์ เช่น เม็ดพลาสติก  ABS, PS, EPS ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมปิโตร
เคมีเช่นเดียวกบับริษัทฯ  มีความเหมาะสมที่จะควบรวมกิจการโดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมดทัง้ทรัพย์สิน หนีส้ิน และพนกังาน
กลบัมาทีบ่ริษัทฯ  โดยจะท าให้โครงสร้างและต้นทนุการบริหารจดัการใน TABS ลดลง ท าให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และการควบรวมกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทัง้หมดจะได้รับยกเว้นภาระภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับการโอน
กิจการทัง้หมด อาทิ  ภาษีเ งินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทัง้นี  ้เ ป็นไปตามประมวลรัษฎากรฯ                  
มาตรา 74(1)(ค)  
 

ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
 
นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 

 
ขอให้อธิบายถึงเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์  และการควบรวมกิจการ จะแล้วเสร็จ
เมื่อใด 
 
ธุรกิจปิโตรเคมี แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ กลุม่โอเลฟินส์ ได้แก่ เอทิลีน โพรพิลีน และ
กลุม่สไตรีนิคส์  ซึง่ใช้เบนซีนเป็นสารตัง้ต้นในการผลติพลาสติกชนิดที่เรียกวา่ “ABS” ซึง่
สามารถน ามาผลติเป็นชิน้สว่นอปุกรณ์โทรทศัน์ ชิน้สว่นรถยนต์ หมวกกนัน็อก ฯลฯ 
การควบรวมกิจการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะ
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นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลยีง 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

รายงานสารสนเทศผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
 
1. สอบถามวตัถปุระสงค์ที่ก่อตัง้ TABS ขึน้ในตอนแรก  2. พนกังานท่ีโอนจาก TABS ไป
ที่ IRPC มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรในเร่ืองสิทธิประโยชน์ 3.ทรัพย์สินและ
หนีส้นิมีผลกระทบกบังบการเงินของ IRPC อยา่งไร 
 
1.บริษัท ไทย เอบีเอส จ ากดั  จดัตัง้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดัมาตัง้แต่ปี 2534 
สมยัผู้บริหารเดิม โดยมี IRPC ถือหุ้นร้อยละ 99.99  คาดว่ามีเหตผุลจากสิทธิประโยชน์
ทาง BOI  แต่ปัจจุบนั TABS ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดงักล่าวแล้ว ดงันัน้ การควบรวม
กิจการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดคา่ใช้จ่าย ลดกระบวนการท างานที่ซ า้ซ้อน จะ
เป็นประโยชน์มากกวา่  
2.พนกังาน TABS ปัจจบุนัได้รับสทิธิประโยชน์เทา่กบัพนกังาน IRPC  ดงันัน้ในด้านสทิธิ
ประโยชน์ของพนกังาน จึงไมม่ีการเปลีย่นแปลง   
3.ปัจจุบันธุรกิจของ TABS มีก าไร ไม่มีปัญหาเร่ืองหนีส้ิน ประกอบ IRPC ถือหุ้นใน 
TABS ถึงร้อยละ 99.99 ซึ่งจะต้องน างบการเงินมาท าการ Consolidate อยู่แล้ว  การ
ควบรวมกิจการดงักลา่ว  จึงไมก่ระทบตอ่งบการเงินรวมของ IRPC แตอ่ยา่งใด  
4.สาเหตุที่เพิ่งด าเนินการ เนื่องจากเดิม  TABS มีภาระทางด้านคดีความอยู่ จึงไม่
สามารถด าเนินการได้ ปัจจบุนัคดีความตา่งๆ ได้ยตุิและเสร็จสิน้แล้ว จึงมีความพร้อมใน
การควบรวมกิจการ 
 
สอบถามเร่ืองการควบรวมกิจการของบริษัทในเครืออื่นๆ ของ IRPC 
 
 
นอกจาก TABS แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการควบรวมกิจการใดๆ ซึ่งยงัคงมี
บริษัทลกูและบริษัทร่วมทนุท่ียงัคงด าเนินกิจการอยูป่ระมาณ 12 บริษัท  

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี 

เห็นด้วย 13,346,114,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 

ไมเ่ห็นด้วย 613,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 4,772,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 

บตัรเสีย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จ ากดั ตามรายละเอียดที่
น าเสนอข้างต้น 
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วาระที่ 8 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่  หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้  ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่า 
5,825,000,000 หุ้น  (ห้าพนัแปดร้อยยี่สบิห้าล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจเุป็นวาระให้ที่ประชมุพิจารณาได้ 

 
หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตา่งๆ ได้ 
 

ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
นายธรรมนญู จลุมณีโชติ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานธรรมการ 
 
 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานธรรมการ 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  บญุธรรมจินดา 
อาสาพิทกัษ์สิทธิ จากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
 
 
 

เสนอแนะให้มคีวามเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมในแตล่ะวาระการประชมุ และเสนอ
ให้บริษัทฯ ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึน้ 
 
บริษัทฯ ได้บรรจคุวามเห็นของคณะกรรมการไว้ในตอนท้ายของแตล่ะวาระการประชมุ 
ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และขอรับข้อเสนอเร่ืองการก าหนดวนัจ่ายปันผลให้เร็วขึน้ไว้
พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการตอ่ไป  
 
สอบถามเร่ืองการควบรวมกิจการกบับริษัทในกลุม่ ปตท.  และการจ าหนา่ยน า้มนัประมง
ของบริษัทฯ  
 
ปัจจุบนั ยงัไม่มีแผนการควบรวมกิจการกบับริษัทในกลุม่ ปตท. อย่างไรก็ดี หากมีการ
พิจารณาเร่ืองดงักล่าว บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ส าหรับการจ าหนา่ยน า้มนัประมงนัน้ บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตและมีการจ าหน่ายน า้มนัประมงผ่านบริษัทลกู คือ บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 พ.ร.บ.การค้าน า้มนัเชือ้เพลงิฯ รายใหญ่ รายหนึง่ 
 
กลา่วชมเชยบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 
CAC) จากองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) และสอบถามถงึแผนและนโยบาย
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัร่วมกบัคูค้่า  
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นางสาวมนวิภา จภิูบาล  
เลขานกุารบริษัท 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัอบรมผู้บริหารและพนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบาย
และแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจโดย
จัดให้อยู่ในแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล มีการสื่อความภายใต้โครงการรณรงค์ต่างๆ 
และเข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันกับภาครัฐ   ส าหรับคู่ค้ามีการจัดงาน PTT 
Group CG Day 2015 โดยเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน และจัด Forum สมัมนาร่วมกับคู่ค้า
จ านวน 300 ราย ในเร่ืองการตอ่ต้านคอร์รัปชนั  
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัคงร่วมสร้างเครือข่ายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัอยา่ง
ต่อเนื่อง  โดยในปี 2559 บริษัทฯ วางแผนสนบัสนนุให้บริษัทในเครือ  และคู่ค้า  จดัท า
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชนัของตวัเองที่สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ของบริษัทฯ และเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัของ CAC เช่นกนั 
  

 
  เนื่องด้วยไม่มีเร่ืองอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชมุ
ในวนันี ้  และขอยืนยนัวา่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ผู้
ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และกล่าวปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของ
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  
 
ปิดการประชมุเวลา 12.50 น. 
 
               -เทวินทร์ วงศ์วานิช- 
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                  ประธานกรรมการ 
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                 -มนวิภา  จภิูบาล- 
           (นางสาวมนวิภา  จภิูบาล) 
   เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 
 


