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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

วันพธุที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 นาฬกิา 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และ
ทางออกฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ   
ผู้ถือหุ้น พร้อมแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  ( 13 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดในปัจจุบัน 13 ท่าน คิดเป็น 100% อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 15 คน) 

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ 
2. นายสมนึก  บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวรื่นวดี สุวรรรณมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายเจษฎา พรหมจาต              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
6. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
8. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
9. นายวรวัฒน์  พิทยศิริ   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง   
10. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายวุฒิสาร ตันไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
12. นายกฤษณ์  อ่ิมแสง     กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13. นายนพดล ปิ่นสุภา   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกล่ัน  
2.   นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร 
3.  นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
4.  นางสาววนิดา อุทัยสมนภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
5.  นายวิชิต  นิตยานนท์     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 
6.  นายวีรวัฒน์  ศรีนรดิษฐ์เลิศ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร   
7.  นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท 
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ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 

                                              บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด  

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมานิตย์  สุธาพร              
2. นายสุพจน์   เหล่าสุอาภา    
3. นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ  
1. นางสาวรัตนชาติ  ทิพย์โท อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
2. นางสาวช่อทิพย์  อิศรเดช อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 
 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
20,475,000,000 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบหา้
ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนหน่ึงหมื่นเก้า
พันสองร้อยสี่สิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน  
  ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจ านวน 2,973 ราย* นับจ านวนหุ้นได้ 
13,539,449,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
หมายเหตุ   

*1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  4,099 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 13,714,966,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

2. บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก  รวมถึงได้จัดให้มีล่าม ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

3. ในการพิจารณาวาระประชุมทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดท า Slide Presentation ประกอบการน าเสนอ เพื่อความชัดเจน
และเข้าใจง่ายของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้น าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้น เสนอบนจอ Presentation และมีการฉายภาพ 
ผู้ถือหุ้นขณะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ และภาพกรรมการบริษัทฯ ขณะน าเสนอข้อมูล หรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย 

 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 

ประธานฯ  แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมทั้งมติของผู้ถือหุ้น ท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ  มีผลประกอบการที่ดี มี
ความก้าวหน้าอยา่งต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่วนส าคัญของความส าเร็จนี้มาจากการสนับสนุนและเชื่อมัน่จากผู้ถือหุน้
ด้วยดีตลอดมา  ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  ณ   โอกาสนี้ 
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การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Green Meeting ตามแนวทางขององค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือTBCSD และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย โดยบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน       

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ  ได้แจ้งผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือ 
หลายราย ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (เพิ่มเติม) 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่
วันท่ี 3 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงขอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น พิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ทีไ่ด้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนน  
และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม   

เลขานุการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การนับคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ดังนี้  
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 
2. การนับคะแนน จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
3. เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
• เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือแสดงตน เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ได้เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน จะถือว่า
เห็นด้วย  

• ใบลงคะแนนท่ีเหลือ เมื่อเลิกประชุมแล้ว ขอให้ใส่ลงในกล่องทีบ่ริเวณประตูทางออกของห้องประชุม 
• ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น คัสโตเดียน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่ท่านออก

เสียงไม่ครบตามจ านวนเสียงที่ลงทะเบียน บริษัทฯ จะถือว่าจ านวนเสียงที่เหลือเป็นการ  “งดออกเสียง” 
• เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรท่ีมาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนในภายหลัง จะถือว่าเป็น

บัตรท่ีเห็นด้วย เท่านั้น 
ที่ประชุมเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่น าเสนอ และเพื่อความโปร่งใส เลขานุการบริษัท ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่เขา้

ร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน  โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาสมัคร 2 ราย ได้แก่ 
นางสาวรัตนชาติ  ทิพย์โท และนางสาวช่อทิพย์  อิศรเดช 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 

2561 
 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ซึ่งมีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 192-208 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฯ แล้ว โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม  

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 256 1 มีการประชุม
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คณะกรรมการ 12 ครั้ง และมีการประชุมนัดพิเศษ 2 ครั้ง รวม 14  ครั้ง  รวมถึง มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ านวน 1 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ จ านวน 2 ครั้ง ท้ังนี้ เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อย สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บ ารุงสาลี นายเจษฎา พรหมจาต  และ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  ในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 13 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยภารกิจทีส่ าคัญ มีดังนี้ 

• สอบทานการจัดท างบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2561 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และมี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วนเพียงพอ 

• สอบทานแผนงานบริหารความเส่ียงและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง จากรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  

• สอบทานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบของ COSO เพื่อใหม้ั่นใจวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และ
สามารถบรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ 

• สอบทานและก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ และ
มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือ CCMS ซึ่งเป็นการน าระบบไอที
เข้ามาใช้ในงานตรวจสอบภายใน  ได้มีการเปิดใช้งานระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขายและรับช าระเงิน ในปี 2560 และ 2561 
ตามล าดับ 

• พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบรายงานความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน 

• สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี รวมถึงพิจารณาการใช้บริการอื่นของ
ผู้สอบบัญชี (non-audit fee) เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ 

 
  นายวุฒิสาร ตนัไชย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ  นายวุฒิสาร ตันไชย นางสาวนันธิกา 
ทังสุพานิช (ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561) และนายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (ซึ่งได้ลาออกจาก
กรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2562) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง เป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม  โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร  โดยมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
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ด้านการสรรหากรรมการบริษัทฯ  
• พัฒนากระบวนการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ 

สมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD  และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) 

• พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ ท่ีมีความหลากหลาย  (Board Diversities) ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้  
ความช านาญ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่าง
ยั่งยืน  และหากเป็นการเสนอต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 

• พิจารณารายชื่อกรรมการ (Directors Pool) ในบัญชีรายชื่อกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประกอบการพิจารณา 

• พิจารณาสัดส่วนจ านวนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีเป็นเพศหญิง เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเหมาะสม และหลากหลาย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 7 ท่าน (จาก
คณะกรรมการท้ังคณะ 13 ท่าน) และเป็นกรรมการเพศหญิง  1 ท่าน  

• พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

• พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
ราบรื่นและไม่หยุดชะงัก 

• พิจารณาเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรณีที่มี
ต าแหน่งว่าง เนื่องจากผู้บริหารท่านเดิมเกษียณอายุ หรือมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร เพื่อความเหมาะสม 

 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
• พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ก าหนดค่าตอบแทนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความสามารถในการจูงใจ หรือรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้  

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน       
กรรมการ น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในอัตราที่เท่ากับปี 2561 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ ได้ใช้ มา
ตั้งแต่ปี 2549 หรือตั้งแต่ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งยังไม่เคยมีการปรับขึ้นแต่อย่างใด 

 

ด้านการก าหนดเป้าหมายในการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
• พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผล 

อย่างท้าทายและเข้มข้น ซึ่งครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ ภาวะผู้น า 
การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารภาวะวิกฤต การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ   

• พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ตอนต้นปี อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม บนหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และน าเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
หน้า  6/27 

 

ประกอบการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี ้
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  พลเอกสสิน ทองภักดี  
พลเอกเทพพงศ์  ทิพย์จันทร์ และนายกฤษณ์  อิ่มแสง (ได้ลาออกจากกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับมอบหมายห้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2562)  โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง  นอกจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ยังมีภารกิจที่ส าคัญเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

• ก าหนดนโยบายและแผนงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมถึงกลยุทธ์ (CG & CSR Excellence) ในระยะยาว 5 ปี 
• พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินการตามกฎหมาย       

กฎระเบียบ การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อม การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย การ
ด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 

• ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 
• เห็นชอบให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ( Independent Assessment) ซึ่ง

ก าหนดเป็นแผนงานประจ าทุก 3 ปี  และน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาร่วมกัน 
• ก ากับให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ าทุกปี  โดยใน

ปี 2561 ได้ทบทวนแบบประเมิน รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงให้การประชุมมีคุณภาพสูงสุด 

• พิจารณาปรับปรุงคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ และนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ อาทิ นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน 
นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

• พิจารณาออกประกาศ “มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อย้ าเตือนให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจ 
และใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดรายการผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

• พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อการเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ น าหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (New CG CODE) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ 

• ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ให้ความรู้และตระหนักรู้ด้านจริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านกิจกรรม 
IRPC CG DAY ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 

• ส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสูงสุดคือ รางวัล
องค์กรโปร่งใสประจ าปี 2561  

• สนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน โดย
การจัด IRPC CG ROAD SHOW ประจ าปี 2561 

 
นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา  นายเอกนิติ      

นิติทัณฑ์ประภาศ  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  (ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กั นยายน 2561 ทดแทนนายชาญศิลป์  
ตรีนุชกร ที่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง) และนายนพดล  ปิ่นสุภา (ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
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ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทดแทน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ที่ลาออก) โดยมี
ภารกิจที่ส าคัญ  ดังนี้ 

• ก ากับดูแล และพิจารณาการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 31000) โดยครอบคลุมความเส่ียง
ในทุกมิติทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการด าเนินธุรกิจ (Business Risk) และด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

• ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียง ในการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การบริหารความเส่ียงด้านราคา
และด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

• พิจารณาเงื่อนไขกรอบระยะเวลาการท าสัญญาบริหารความเส่ียงด้านราคา เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่อาจได้รับ
จากข้อก าหนดใหม่ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในปี 2563 

• สอบทานรายงานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงด้านราคาและการเงิน ประจ าปี 2561 เป็นรายไตรมาส 
• พิจารณากล่ันกรองแนวทางการบริหารความเส่ียงของโครงการ MARS อย่างรอบคอบ และครอบคลุมประเด็นความ

เส่ียงที่ส าคัญ เช่น ต้นทุนโครงการ การจัดท า EHIA การก่อสร้าง และการตลาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

• พิจารณากลั่นกรองโครงการร่วมทุนซื้อ-ขายบนระบบ E-Commerce  
• ให้ความเห็นและค าแนะน าต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมโครงการระเบยีง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้มีการติดตาม เตรียมความพร้อม และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
• พิจารณาและให้ค าแนะน าต่อการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการจัดตั้ง

ศูนย์ดูแลความปลอดภัยองคก์ร (Security Operation Center) และสร้างความตระหนักในการป้องกันการถูกโจมตทีางด้านไซเบอร์
ในรูปแบบต่างๆ 

• พิจารณาเห็นชอบการก าหนดความเส่ียงระดับองค์กร ประจ าปี 2562 ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
• รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 
 

 นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ* ในปี 2561 ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การผลิต การดูแลชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม นวัตกรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยได้รวบรวมผลการด าเนินงานจัดท าเป็นวีดิทัศน์ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น ใช้เวลาประมาณ 12 นาที    
 

* หมายเหตุ  1. วีดิทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 จัดท าแบบสรุปประเด็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเนื้อหา
อย่างชัดเจน พร้อมค าบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
      2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถื อหุ้นทราบใน
หนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้น ามาสรุปรายงานในวีดิทัศน ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน 
 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.8 ซึ่ง 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนของราคาน้ ามัน  โดยในครึ่งปีแรกราคาน้ ามันดิบทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงปรับลดก าลังการผลิตของผู้ผลิตทั้งใน และนอกกลุ่มโอเปก ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2561 ราคาน้ ามันดิบดูไบปรับลดลงอย่างหนักจนแตะระดับต่ าสุดที่ 49.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากปัจจัยสงคราม
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การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ  การประกาศคว่ าบาตรทางการเมืองจากสหรัฐฯ ต่ออิหร่านได้รับการผ่อนผันให้บางประเทศสามารถซื้อ
ขายน้ ามันดิบจากประเทศอิหร่านได้ และการผลิตน้ ามันดิบจากสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น  บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างความเป็น
เลิศในการด าเนินงาน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันยัง
มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไร พร้อมกับพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต 
 

บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานท่ีส าคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิต ดังต่อไปนี้  
• บริษัทฯ มีโครงการซ่อมบ ารุงประจ าปี เพื่อตรวจสภาพการท างานของอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือวัดต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง โดยน าระบบ Integrated Database Management มาในการวิเคราะห์อุบัติการณ์ด้านการจัดการพลังงาน 
• บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดแทน

น้ ามันเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถควบคุมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ี
สูญเสียจากกระบวนการผลิต ลดการปล่อยมลภาวะสู่บรรยากาศ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ประมาณ 4 ล้านต้น หรือคิดเป็น
มูลค่าที่ประหยัดพลังงานได้ 364 ล้านบาท และจากวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริษัทฯ ได้สนองรับต่อมาตรการแกไ้ข
ปัญหาตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพอากาศ ก าหนดจุดท า
การตรวจวัดที่ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ ด้วยรถตรวจวัดอากาศ เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ ากว่า 2.5 ไมครอน ตลอด 24 
ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่าค่าดีกว่ามาตรฐาน 

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสถาบันส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบทั้ง 25 โรงงาน 

• บริษัทฯ ได้ขยายก าลังการผลิตน้ ามันเบนซินจาก 95 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 130 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อตอบสนอง
ตลาดในประเทศ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี  พัฒนาปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาหน่วยผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลิต
โพรพิลีนจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 21 และยังได้ขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนครบวงจร 300,000 ตันต่อปี จาก
โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลีโพรพิลีน (PPE) 160,000 ตันต่อปี และจากโครงการขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิ
ลีนคอมพาวด์ และโพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PPC) 140,000 ตันต่อปี 
 

ในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ภาษี และดอกเบี้ย 18,344 ล้านบาท โดยมีก าไร
สุทธิอยู่ที่ 7,735 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบปี 2560 ที่มีก าไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาน้ ามันดิบที่ 
ปรับลงในช่วงปลายปีอย่างมาก ส่งผลให้มีขาดทุนจากต้นทุนน้ ามันดิบที่สูงจากสินค้าที่ขาย รวมถึงขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
คงเหลือปลายปี โดยยังคงมีก าไรจากการด าเนินงานสูงกว่าปี 2560 เล็กน้อย  

• ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้จากการขาย 182,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปี 2560 ท่ีมียอดขาย 135,125 ล้าน
บาท 

• ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย 72,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2560 ที่มียอดขาย 59,728 ล้านบาท 
• ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค มีรายได้จากการให้บริการ 3,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2560 ที่มีรายได้ 

2,741 ล้านบาท 
• ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ มีรายได้จากการให้บริการกว่า 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2560 ท่ีมี

รายได้ 719 ล้านบาท 
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• ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน มีก าไรจากการจ าหน่ายที่ดินและทรัพย์สิน 302 ล้านบาท  โดยมีก าไรจากการจ าหน่าย
ที่ดินวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้กับกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ EECi  จ านวน 152 ไร่ มูลค่า 325 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการขายที่ดินประมาณ 253 ล้านบาท 

ส าหรับการด าเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทปิโตรเคมี
ครบวงจรชั้นน าของเอเชีย  บริษัทฯ ได้ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ประกอบด้วย 

 

Power of Growth   มุ่งเน้นการเพิ่มก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ภายใต้
โครงการ Everest Forever ต่อยอดความส าเร็จจากโครงการ Everest ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งของสุขภาพองค์กร ในปี 2561 
สามารถสร้างผลก าไรได้ 9,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังนี้ 

• ด้านการผลิต สามารถสร้างผลก าไรได้ 4,643 ล้านบาท มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพการผลิตรวมทัง้
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสาธารณูปโภค  

• ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน สามารถสร้างผลก าไรได้ 2,101 ล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน 
การวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

• ด้านการขายและการตลาด สามารถสร้างผลก าไรได้ 2,054 ล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ด าเนินงานเชิงพาณิชย์และพัฒนาศักยภาพของทีมงาน 

• ด้านการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริการเชิงกลยุทธ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ สามารถสร้างผล
ก าไรได้ 569 ล้านบาท 

 

  บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการลงทุนช่วง 5 ปี ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 
o โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เพื่อขยายก าลังผลิตอะโรเมติกส์โดยจะสามารถเพิ่มก าลังการผลิตพารา

ไซลีนเป็น 1.0-1.3 ล้านตันต่อปี และผลิตเบนซีนเพิ่มเป็น 3-5 แสนตันต่อปี  
o โครงการ Galaxy สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ า จนถึง

ปลายน้ า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer (ประเทศจีน) ซึ่งบริหาร
จัดการ Platforms ภายใต้ชื่อ "IPLAS" โดยซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าการ
ลงทุน 650 ล้านบาท 

o โครงการ R&D Excellence เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และ 
o โครงการ Ultra Clean Fuel เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการประกาศใช้น้ ามันดีเซลมาตรฐาน Euro 5 

 

Power of Digital การน าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กร ภายใต้ชื่อโครงการ IRPC 4.0 โดยมีเป้าหมายสร้างก าไรส่วนเพิ่มในปี 2563 ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
3,300 ล้านบาทต่อปี ด้วยการด าเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ 

• OPS 4.0:  ด้านปฏิบัติการผลิต 
• CCM 4.0:  ด้านพาณิชยกิจและการตลาด 
• ISC 4.0:  ด้านห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ 
• PRO 4.0:  ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
• ERP 4.0:  ด้านการวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยรวม 
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Power of People การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้
สอดรับไปกับการเติบโตของบริษัทฯ อาทิ การปลูกฝัง IRPC New DNA การพัฒนาผู้บริหาร และการปรับโครงสร้างองค์กรอย่าง
เหมาะสม บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็น  
1  ใน 6 องค์กรของประเทศที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ  ได้รับการรับรองในระดับ TQC ภายใต้มาตรฐาน TQA  และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์  (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมการ
กล่ันและจ าหน่ายน้ ามันและก๊าซของโลก นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับใน Sustainability Year Book 2019 ในระดับ Gold 
Class และ Industry Mover ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม  

ในปี 2562 ภายใต้การน าของนายนพดล ปิ่นสุภา ที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
2562 ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานเพื่อผลักดันกลยุทธ์ GDP ให้สัมฤทธิ์ผลและต่อยอดธุรกิจ เพื่อน าพาไปสู่ 
การเป็นบริษัทชั้นน าที่อยู่ในใจของลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้อย่างยั่งยนื
คู่กับสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม  และเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน าของเอเชีย 
 

 หลังจบวีดิทัศน์ ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปรายงานงบการเงินประจ าปี 2561 และหลังจากนั้นเชิญ 
ผู้ถือหุ้นถามค าถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระน้ี ก่อนจะพิจารณาลงมติ 

 
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561   
บริษัทฯ  มีก าไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท เทียบกับปี 2560  ที่มีก าไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท  ลดลง 3,619 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 32  โดยมี  Accounting GIM  ที่ 13.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงมาจากปี 2560 จ านวน  2.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
หรือลดลงร้อยละ 15 เนื่องจาก 

• ต้นทุนน้ ามันดิบ (Premium Over Dubai) สูงขึ้น1.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก 2.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 
2560 เป็น 3.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และราคาน้ ามันดิบดูไบที่สูงขึ้น
จาก 53.17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 69.42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 หรือสูงขึ้น 16.25 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ท าให้ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้และสูญเสียในกระบวนการผลิตสูงขึ้ น 1.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล   
ขณะที่มีก าไรเพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ เช่น UHV , PPE , PPC  ส่งผลให้ Market GIM ลดลง 1.4 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล คือลดจาก 11.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เหลือ 10.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  

• Stock loss จากราคาน้ ามันดิบที่ผันผวนในระหว่างปีและปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาสที่ 4 ท าให้เกิด Stock 
Loss 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2560 ท่ีมี Stock Gain 1.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล   

• ในปี 2561 มีก าไรจาก Oil Hedging 0.01 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2560 ที่มีขาดทุนจาก Oil Hedging 
0.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  

• ผลประโยชน์จากโครงการ EVEREST และ Everest Forever (E4E) ที่สร้างก าไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.7 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็น 3.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม 182,446 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 2,098 ล้าน

บาท เป็นผลจาก 
• ลูกหนี้การค้าจ านวน 12,197 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 587 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับ

ลดลงในช่วงปลายปีตามราคาน้ ามันดิบ โดยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ที่ 17 วันเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่มีระยะเวลา
เก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ที่ 18 วัน   

• สินค้าคงเหลือจ านวน 28,459 ล้านบาท ลดลง 1,593 ล้านบาท จากปริมาณน้ ามันดิบและสินค้าคงคลังมีปริมาณ
ลดลงจาก 10.53 ล้านบาร์เรลในส้ินปี 2560 เหลือ 9.09 ล้านบาร์เรลในส้ินปี 2561 ทั้งนี้มีจ านวนวันท่ีเก็บสินค้าอยูท่ี่ 
40 วัน เทียบกับส้ินปี 2560 ที่ 43 วัน  

• ที่ดินอาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 125,965 ล้านบาท ลดลง 2,359 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 2 เนื่องจากหักค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ และจากการจ าหน่ายที่ดิน ในขณะที่มีการบันทึก
สินทรัพย์จากโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการเม็ดพลาสติก PPE & PPC โครงการ Catalyst Cooler  เป็นต้น โดย
โครงการ Catalyst Cooler ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนมีนาคม 2562 

 
หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนี้สินรวม 95,066 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 1,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 

เป็นผลจาก  เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ลดลงจาก 55,812 ล้านบาท เหลือ 50,665 ล้านบาท ลดลง 5,147 ล้านบาท  เนื่องจากจา่ย
ช าระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ถึงก าหนด จ านวน 11,651 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกเงินกู้ในระหว่างปีจ านวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นเงินบาทท่ีจ านวน 6,565 ล้านบาท ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการบันทึกก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 61 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ณ วันส้ินปี  ขณะที่มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 
2,957 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 เป็น 6,700 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561   

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 87,380 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 270 

ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบันทึกก าไรสุทธิเป็นจ านวน 7,735 ล้านบาท  ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2561 
เป็นจ านวนเงิน 7,959 ล้านบาท 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
นายวชิา โชคพงศ์พันธ ์
ผู้ถือหุ้น 
 
 

: กล่าวแสดงความยินดีที่นายนพดล  ปิ่นสุภา เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และขอเสนอ
ให้กรรมการการผู้จัดการใหญ่ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของและความเชื่อมั่นใน
บริษัทฯ ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต รวมถึงให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรมีการจ ากัดอายุของผู้ถือหุ้นใน
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 

นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 

: กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ไม่ได้จ ากัดอายุของผู้ถือหุ้นใน
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกันยายนเป็นประจ าทุกปี  
และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ    
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นายสถาพร ผังนิรันดร์  
ผู้ถือหุ้น 

: (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2560 จ านวน 214,100 ล้านบาท และในปี 2561 จ านวน 
280,551 ล้านบาท ในขณะที่มีก าไรขั้นต้นลดลง 21,154 ล้านบาท เหลือ 15,913 ล้านบาท   
ขอทราบสาเหตุว่ามาจาก Stock Loss เพียงสาเหตุเดียว หรือจากราคาต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น
กว่าราคาขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากบริษัทฯ ผลิตและขายน้อยลง จะท าให้ก าไรขั้นต้นหรือก าไร
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่  

(2) ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าปี 2561  จ านวน 495 ล้านบาท       
ปี 2560 จ านวน 886 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 50   ขอทราบสาเหตุของการลดลง
ดังกล่าว 

(3) ในงบแสดงฐานะการเงิน  หน้า 8   Treasury Stock ไม่ปรากฏตัวเลขว่าก าไร ขาดทุนเท่าใด  
จึงขอทราบต้นทุนของราคาหุ้นดังกล่าว  

(4) ข้อพิพาทกฎหมายที่ส าคัญ ในกรณ ีWorst Case จะส่งผลกระทบประมาณเท่าไร  
นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน 
 
 
 
นายนพดล  ป่ินสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 

(1) สาเหตุหลักที่ก าไรขั้นต้น และก าไรสุทธิลดลง มาจากต้นทุนน้ ามันดิบ (Premium Over Dubai) 
สูงขึ้น และราคาน้ ามันดิบสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิต และต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้และ
สูญเสียในกระบวนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับระหว่างปี ราคาน้ ามันดิบผันผวนและปรับลดลง
อย่างรุนแรง จึงมี Stock Loss รวมทั้งมีค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นหลังจากโรงงานได้เริ่มด าเนินการ   
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในโรงงานต่างๆ อาทิ โครงการ EVEREST และ EVEREST FOREVER (E4E)  ที่
สร้างก าไรเพิ่มขึ้น 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้  แม้ว่าในภาพรวมผลประกอบการของ
บริษัทฯ ปรับลดลง  แต่หากพิจารณาผลการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ โดยตัดเรื่อง 
Stock Loss ออกไปแล้ว จะใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 

(2) เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง  เนื่องจากตามขั้นตอนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัทฯ 
ลูกค้าจะน าเงินมาวางก่อนการรับสินค้า และจะทยอยตัดบัญชีเงินรับล่วงหน้าลงเมื่อลูกค้ามา
รับสินค้า โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีลูกค้ามารับสินค้าเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เงินรับ
ล่วงหน้าลดลง 

(3) Treasury Stock ดังกล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีถ่ือโดยบริษัทย่อย ประมาณ 24 ล้านหุ้น 
ราคาหุ้นละ 5.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 124 ล้านบาท และบริษัทฯ บันทึกบัญชทีี่ราคาทุน 

(4) ข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ หมายถึงกรณีโครงการถอน
สภาพทางและล าลางสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในบริ เวณเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนขยายของบริษัทฯ  ซึ่งในกรณี worst case อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อโครงการท่ีจะขึ้นใหม่ในบริเวณส่วนขยายฯ  
นายสมศกัดิ์  แก่นสุวรรณ ์
ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

: (1) กล่าวแสดงความยินดีกับนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่  และขอให้สานต่องาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านเดิมที่ได้สร้างผลงานไว้เป็นอย่างดี  

(2) ในรายงานทางการเงินหน้าที่ 42 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย ประมาณ 1,500   
ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นสินค้าอะไร และสินค้าที่ล้าสมัยคืออะไร  

(3) น้ ามันคงเหลือที่ยกมา ณ ปัจจุบัน เป็น stock gain หรือ  stock loss  
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(4) เสนอแนะให้น าเรื่องน้ ามาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีที่ดิน 
อยู่มาก ประกอบกับในประเทศ ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน 

: 
 
 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบ ารุง มูลค่า
ประมาณ 660 ล้านบาท และมีค่าเผ่ือการลดลงของสินค้าคงเหลือ (Lower of Cost or Market- 
LCM) ที่เป็นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาด (Mark to Market)  ประมาณ 
848 ล้านบาท รวมอยู่ภายใต้บัญชีค่าเผ่ือการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย    

นายอนุ ว่องสารกิจ 
ผู้ถือหุ้น 

: (1)  ตามที่ทราบกันว่า นับจากนี้จะเป็นช่วงราคาน้ ามันขาขึ้น บริษัทฯ เก็บรักษาน้ ามันไว้จ านวน
เท่าไร  ซึ่งหาก Stock ไว้มากจะส่งผลใหก้ าไรในปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

(2) บริษัทฯ มีการลงทุนในปี 2561 และ ปี2562 เป็นจ านวนมาก  แต่เหตุใดบริษัทฯ จึงมีเงินกู้ยืม
ระยะส้ันเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

(3) ก าไรส่วนหนึ่งของปี 2561 ได้จากเงินลงทุนระยะยาว เหตุใดเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า จึงมีจ านวนลดลงกว่าในปี 2560  และเหตุใดบริษัทฯ ไม่พัฒนาที่ดินแปลงที่ขาย
ให้กับ บมจ.ปตท. เอง การขายให้ บมจ. ปตท ดีกว่าอย่างไร   

(4) ขอให้อธิบายโครงการพาราไซลีน (MARS) ของบริษัทฯ  ว่าจะสามารถเพิ่มก าไรได้มากน้อย
เพียงไร  

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานกรรมการ  
 
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน 
 
 
 
 
 
นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

(1) ตามคาดการณ์ ราคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ มี Stock Gain เพิ่มขึ้น   
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563  ต้องพิจารณาผลกระทบจากหลาย
ปัจจัย อาทิ ก าลังการผลิต และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย  

(2) หนี้สินระยะส้ันเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการใช้วงเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจในช่วง
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ในจ านวนที่ไม่เท่ากัน  จึงเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาในการเบิกใช้เงิน
กู้ยืม โดย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจ านวน  6,700 ล้านบาท ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการให้มีความสมดุลระหว่างเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งหากมีการ
เริ่มด าเนินโครงการลงทุนตามแผนฯ ก็จะใช้เงินกู้ยืมระยะยาว  

(3) เงินปันผลรับจากบรษิัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ตามรายงานทางการเงินหนา้ 
45 เป็นเงินปันผลรับจากบรษิัท อเูบะ เคมคิอลส์(เอเชีย)จ ากดั (มหาชน) จ านวน  35 ล้านบาท 
ในขณะท่ีในปี 2560 บริษัทฯ ไมม่ีเงินปันผลรับดังกล่าว 
การขายที่ดินจ านวน 152 ไร่ให้กับ บมจ. ปตท.เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi  ซึ่งเป็นโครงการทีส่นับสนุนการลงทุนต่อยอดทางเศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยีระดับสูง เป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ของรัฐบาล 
โดย บมจ. ปตท. มีแผนงานสนับสนุนหลายโครงการ จึงถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ได้น าที่ดินที่
ไม่ใช่ Core Asset และยังไม่มีโครงการใช้ประโยชน์ เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวมต่อประเทศชาติ อีกทั้งบริษัทฯ  ยังได้รับก าไรจากการขายที่ดินดังกล่าว 

(4) ในส่วนของโครงการ MARS หรือโครงการผลิตพาราไซลีน  ถือเป็นโครงการส าคัญที่จะเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเลียมไปเป็นธุรกิจปิโตรเคมีมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ 
มีผลตอบแทน (Yield) จากธุรกิจปิโตรเคมีร้อยละ 17 โครงการ MARS จะเพิ่มสัดส่วนของปิโตร
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เคมีเป็นร้อยละ  27  และยังได้ใช้แนฟทาที่บริษัทฯ ส่งออกเดือนละประมาณ 30,000 ตัน ใน
ราคาที่ไม่สูงมากนัก มาเป็นวัตถุดิบในโครงการผลิตพาราไซลีน นอกจากนี้ ยังสามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย 

นางสาววิภา  สุวณชิย์ 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
นายเพิม่ศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ 
ผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

(1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13  เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 
คณะกรรมการมีการพิจารณาการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหรือไม่ว่า มีรายได้หรือมีเงิน 
ปันผลมากขึ้นหรือลดลงอย่างไร  ในกรณีที่รายได้หรือเงินปันผลลดลง มีแนวทางบริหารจัดการ
อย่างไร  

(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนกับบริษัท  
ในประเทศจีน และอยู่ในช่วงของการช าระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น  จะมีผลตอบแทนกลับมายัง
บริษัทฯ ภายในระยะเวลานานเท่าใด  และบริษัทฯ ได้ช าระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบแล้วหรือไม่ 

(3) ข้อมูลอื่นในรายงานผู้สอบบัญชี (หน้า 3) คืออะไร การที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน หมายถึงอะไร  

(1) การลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะมีการส่งผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหาร (แล้วเต่กรณี) เพื่อพิจารณาและผลักดันผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ซึ่งธุรกิจปิโตรเคมี หรือธุรกิจต่างๆ จะมีวัฏจักรของธุรกิจ การที่ผลประกอบการสูงขึ้นหรือลดลง  
จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการผลิต และสภาวะทางการตลาด อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ มี
การบริหาร Portfolio ของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในระดับ
กรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อการติดตามและบริหารจัดการ 

(2) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer (ประเทศจีน) ซึ่ง
บริหารจัดการ Platforms ภายใต้ชื่อ "IPLAS" โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 15 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 650 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาขอ
อนุญาตจากรัฐบาลจีน โดยคาดว่าในปี 2562 จะมีผลก าไรจากการด าเนินงานดังกล่าว 
ประมาณ 75 – 150 ล้านบาท ซึ่งการที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 15 จะสามารถรับรู้ก าไรตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และผลต่อเนื่องในการเข้าร่วมลงทุนครั้งนี ้บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไอโพลิเมอร์ 
จ ากัด ในประเทศไทย โดยจะน า E-commerce Platform มาด าเนินการในประเทศไทย ซึ่งจะท า
ให้บริษัทฯ เข้าใกล้หรือรับรู้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น น าไปสู่โอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆ ต่อไป 

(3) รายงานของผู้สอบบัญชี เป็นการรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี  ผู้ตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทตามมาตรฐานบัญชี และให้
ความเชื่อมั่น โดยในรายงานประจ าปีของแต่ละบริษัท จะมีข้อมูลอื่นประกอบอยู่ด้วย เช่น 
ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 
ดังนั้น ผู้สอบบัญชี จึงระบุว่า “ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น” อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องอ่านรายงานประจ าปีของบริษัทด้วย ดังนั้น หากผู้สอบ
บัญชีพบว่า ข้อมูลอื่นจากฝ่ายบริหารมีความไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกันอย่างมีสาระส าคัญ 
ผู้สอบบัญชีจะแสดงเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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Mr. Basant Kumar  Dugar 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 

กล่าวชื่นชมในผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  มีการเติบโตที่ดี โดยในรายงานทางการเงินของ   
บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash flow) ที่ดี  
ส าหรับราคาหุ้น IRPC ในรอบ 5 ปี มี Overall Performance หรือการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ดี    
เมื่อเทียบในกลุ่มหุ้นพลังงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ  พร้อมเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเงินกู้ระยะ
ยาวมากขึ้นเพื่อท าให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ้น และเสนอแนะให้ออก 
Roadshow พบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่ือสารถึงจุดแข็งของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มมูลคา่
ตามราคาตลาด (Market capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์  
ในด้านการลงทุน บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 71 จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี   
ร้อยละ 28 และจากธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคร้อยละ 1  ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเลียม สร้างผล
ก าไรที่ร้อยละ 30 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค สร้างผลก าไรที่ร้อยละ 12  แต่ธุรกิจโตรเคมี 
สามารถสร้างผลก าไรที่ร้อยละ 58 จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า (Electricity) 
มากกว่าการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับน้ า เพื่อเป็นการเพิ่มจุดแข็งและผลประกอบการของบริษัทฯ 

นายฤทธชิัย  หยิบเจริญพร  
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 
 
 
 
 
: 

(1) กล่าวชื่นชมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2561 ที่มีก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคา
ตลาด (Market GIM ) เพิ่มขึ้น และการที่บริษัทฯ จะด าเนินโครงการ MARS โดยเพิ่มก าลังการ
ผลิตพาราไซลีน 1.3 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการขายส าหรับในประเทศหรือ
ต่างประเทศอย่างไร และจะมีก าไรจากการเพิ่มการผลิตดังกล่าวประมาณเท่าไร 

(2) มาตรการ International Maritime Organization (IMO) จะบังคับใช้  1 มกราคม 2563 นั้น  จะ
ท าให้ส่วนต่างราคาน้ ามันของดีเซลสูงขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึ้นเท่าไร  

(1) โครงการ MARS เป็นโครงการขนาดใหญ่ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงความ
สมดุลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยตลาดต่างประเทศ  อาทิ ประเทศจีนยังมีความ
ต้องการพาราไซลีนในปริมาณสูง อีกทั้งทีมการตลาดของบริษัทฯ ได้หารือกับลูกค้าเพื่อจัดท าใน
เรื่อง MOU ให้มั่นใจมากขึ้นอีกด้วย โดยหากสภาวะตลาดเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จะสามารถ
สร้างผลก าไรได้ประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

(2) การบังคับใช้มาตรการของ IMO 2020 (ปี 2563) บริษัทฯ ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว  โดยได้
ลงทุนในระบบท่อเพื่อรองรับการผลิตน้ ามันเตาก ามะถันต่ าตามมาตรฐาน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 100 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนปีละประมาณ 170 ล้านบาท  ขึ้นกับราคา
น้ ามันเตาก ามะถันต่ าในอนาคต 

นางสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

กล่าวชื่นชมการจัดงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดงานได้ดี พร้อมเสนอแนะการจ ากัดจ านวนอากร
แสตมป์ที่ให้บริการกับผู้ถือหุ้นกรณีการมอบฉันทะ โดยน าส่วนที่ประหยัดได้กลับมาเป็นเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น  หรือน าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย 

นายศกัดิ์ชยั  สกุลศรีมนตร ี
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 

: 
 
 
 
 

(1) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนาจ านวนกี่ไร่  และประมาณการว่าจะต้องเสีย
ภาษีที่ดินในปี 2563 จ านวนเท่าไร  

(2) ในรายงานทางการเงิน หน้า 6 และในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 77  ลูกหนี้อื่นในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน เหตุใดจ านวนที่บันทึกบัญชี จึงไม่เท่ากัน ใช้การปัดตัวเลขขึ้น-ลงอย่างไร   และใน
หน้า 41 ลูกหนี้กรมสรรพสามิต และกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เหตุใดทั้ง 2 หน่วยงาน จึงมี



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
หน้า  16/27 

 

 
 
 
 
นางสาววนดิา อุทัยสมนภา  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพาณชิยกจิและการตลาด 
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน 
 
 

 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 

ยอดคงค้างกับบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก และในหน้า 7 โบนัสค้างจ่ายจ านวน 2,191 ล้านบาท 
เป็นโบนัสส ารองจ่ายให้กับพนักงานที่ขอเกษียณก่อนก าหนด (early  retire )ใช่หรือไม่ และ
เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดให้มีการให้บริการสาธารณะเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ในบริเวณที่
ประชุม เพื่อการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจ าปี ผ่านระบบ QR Code  

(1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินว่างเปล่าประมาณ  2,000 ไร่ และประมาณการว่า ที่ดินทั้งหมดของ
บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เพิ่มอีกประมาณ 100 ล้านบาทต่อป ี  

 
(2) ตัวเลขในรายงานทางการเงิน ที่อาจมองเห็นไม่เท่ากันในแต่ละหน้า หรือแต่ละตารางนั้น 

เนื่องจากหน่วยของจ านวนเงินที่แสดง มีความแตกต่างกัน ระหว่างหน่วยเป็น “ล้านบาท”  และ
หน่วยเป็น “บาท” ดังนั้น เมื่อมีการปัดตัวเลขแล้ว จึงอาจท าให้เห็นตัวเลขในหลักสุดท้ายที่ไม่
เท่ากัน     
ลูกหนี้กรมสรรพสามิต และกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น  เป็นยอดหนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 
2561และได้จ่ายคืนครบถ้วนแล้วในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจน้ ามัน
เชื้อเพลิง  ส าหรับโบนัสค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น สาเหตุจากเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการ
ปรับเงินเดือนประจ าปขีองพนักงาน    

นางสาววิลาสินี  มัณฑะจิตร 
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

แสดงความเชื่อมั่นในแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ท าให้
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานทีด่ีขึ้น 

นายสมศกัดิ์  ลิขิตกาญจนกุล 
ผู้ถือหุ้น 
นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 
: 
 

งบก าไรขาดทุน หน้า 9 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น  แต่ก าไรขั้นต้นลดลง เพราะสาเหตุใด 
 
สาเหตุหลักที่ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก าไรลดลง เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนน้ ามันดิบที่
เพิ่มขึ้น 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานกรรมการ  
 
 

: 
 

กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น  พร้อมยืนยันว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์มุ่งเน้นการผลิตปิโตรเคมี
ขั้นสูง และได้ด าเนินโครงการจากในอดีตสู่ปัจจุบัน อาทิ โครงการฟีนิกซ์  โครงการเดลต้า  โครงการ 
EVEREST และโครงการ EVEREST FOREVER ที่สร้างผลก าไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ มาโดยตลอด   

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระน้ีเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนน
เป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 13,671,196,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8599.99 
ไม่เห็นด้วย 1,305,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.01 
งดออกเสียง 31,348,867 เสียง   
บัตรเสีย 95,100 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  
 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชมุ ดังนี ้
 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักทุนส ารองตาม
กฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ  โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรก (เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน) 
อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ โดยมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 6,801 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 2,043 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 แต่เนื่องจากราคา
น้ ามันดิบที่ผันผวนและปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ส่งผลให้ก าไรสุทธิในครึ่งปีหลังมีจ านวนเพียง 534 ล้านบาทเท่านั้น  
รวมเป็นก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 อยู่ที่ 7,735 ล้านบาท  

ดังนั้น เพื่อเป็นการด าเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทาง
การเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม ล าดับที่ 8 ดังนี ้
         ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรารวมทั้งส้ินหุ้นละ 0.19 บาท หรือคิดเป็น
เงินประมาณ 3,883 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นเงินจ านวน 2,043 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2661 
ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจะจ่ายจากส่วนของก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

• ส่วนที่ 1 เงินปันผลจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดติ
ภาษีได้ 

• ส่วนที่ 2 เงินปันผลจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรส่วนที่กิจการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 

• ส่วนที่ 3 เงินปันผลจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรส่วนที่กิจการไม่ได้รับยกเว้นภาษี  ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

         ทั้งนี้   ก าหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 11,354 7,735 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.29 0.19 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 5,926 3,883 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 52.19 50.20 
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หมายเหตุ:   *บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550 
 
มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 

 นายสมศักดิ์  แก่นสุวรรณ์   
 ผู้ถือหุ้น 

: (1) ในกรณีที่บริษัทฯ  มีผลประกอบการขาดทุน  บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมได้
หรือไม่ 

(2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คือการจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดครึ่งปี ใช่หรือไม่  
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
สายบัญชีและการเงิน 

: (1) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน แต่หากบริษัทฯ มีก าไรสะสม ก็สามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ไม่ขัดกับข้อกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังเช่นใน
ปี 2555 และปี 2557  บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน แต่ยังจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม
ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นได้  

(2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หมายถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก            
(ม.ค.- มิ.ย.) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ 

นายววิัฒน์  คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 

: 
 
 
 
 

(1)  เงินปันผลที่จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีไม่ได้รับยกเว้นภาษี อยากทราบว่า บริษัทฯ มีก าไรสะสม
ในส่วนน้ีอยู่เท่าไร  และมาจากก าไรส่วนไหน จึงเครดิตภาษีไม่ได้ 

(2) ในก าไรสะสมของบริษัทฯ นั้น แบ่งเป็นส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI จ านวนเท่าไร และส่วนที่
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่าไร และได้ตั้งส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนหรือยัง 

(3) ส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI  บริษัทฯ ควรเปิดเผยระยะเวลาการส้ินสุดของสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวในแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและประเมินได้ว่าบริษัทฯ จะต้องเสียภาษี
อะไรบ้าง 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
สายบัญชีและการเงิน 

: 
 

 หลังจากการจ่ายปันผลในปีนี้แล้ว จะมีก าไรสะสมคงเหลือตามประเภทต่างๆ ดังนี้  
(1)  ก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI มีเหลืออยู่ประมาณ 900 ล้านบาท โดย   
     ก าไรในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นตามการใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI ในแต่ละปีของแต่ละโครงการ 
(2) ก าไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีในอดีต 

มาหักกลบ จ านวน 30,000  ล้านบาท โดยจ านวนดังกล่าวจะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว     
(3) ก าไรสะสมส่วนที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 จ านวนประมาณ 3,200 ล้านบาท ก าไรสะสมประเภท

นี้จะเพิ่มขึ้นตามก าไรท่ีเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว 
บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลระยะเวลาการส้ินสุดของสิทธิประโยชน์ BOI ใน
แต่ละโครงการ ไว้ด าเนินการต่อไป  
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 14,426,344,13,713,610,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100100.00.00 
ไม่เห็นด้วย 60,00051,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0.00.00 
งดออกเสียง 358,567 เสียง   
บัตรเสีย 40,000 เสียง   
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 2,043 ล้านบาท  และพิจารณามีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ใน
อัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจะจ่ายจากส่วนของก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

• ส่วนท่ี 1 เงินปันผลจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรส่วนท่ีกิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถ
เครดิตภาษีได้ 

• ส่วนที่ 2 เงินปันผลจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรส่วนที่กิจการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 

• ส่วนท่ี 3 เงินปันผลจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรส่วนท่ีกจิการไม่ได้รับยกเว้นภาษ ีผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 
วาระที่ 4    พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยมอบหมายให้นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี
ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36  ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ าทุกปี และจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte” ที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานท่ีบริษัทฯ ก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าสอบ
บัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2562 ตามที่ Deloitte เสนอมานั้น เป็น
อัตราที่เท่ากับปี 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้ 
 

1. ผู้สอบบัญชี   
  เสนอแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2562  นับเป็นปีท่ี 3  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1) นายมงคล  สมผล            ทะเบียนเลขที่ 8444  หรือ 
2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ทะเบียนเลขท่ี 4800  หรือ 
3) นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์      ทะเบียนเลขที่ 6797 

 

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ   
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2. ค่าสอบบัญชี  
  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้   

ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน  
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  

 

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2561 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ปี 2562 
(เสนอผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ค่าสอบบัญช ี
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และ 
รายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)  4,883,085 
ค่าบริการส าหรับ* 
 1.ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์
ตาม BOI 
2.ค่าที่ปรึกษาการเงิน 
3.ค่าพัฒนาและตดิตั้งระบบ 
Continuous Control Monitoring 
System (“CCMS”) 

3,623,085 
ค่าบริการส าหรับ** 
1.ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม 
BOI 
2. มูลคา่สัญญาคา่ที่ปรึกษาทางการเงิน  
และค่าพัฒนาระบบ CCMS คงเหลือ
ของปี 2561 

หมายเหตุ  
*     ค่าบริการ Non-Audit fee ของปี 2561 บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ในการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2561 แล้ว 
**   ค่าบริการ Non-Audit fee ของปี 2562  ตามรายการท่ี 1 คา่ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตาม BOI เป็นบริการของบรษิัท 

ดีลอยท์ฯ สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชทีี่เสนอแต่งตัง้ครัง้นี้)  
  แต่ส าหรับรายการท่ี 2 เป็นบริการของบริษัท  ดีลอยท์ฯ ที่ปรึกษา  ซึ่งทั้งสองบริษัทอยูใ่นกลุ่ม Deloitte Thailand แต่

เป็นคนละนิติบุคคล และมกีารใหบ้ริการท่ีแยกจากกันอยา่งชัดเจน  
 

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสีย
ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 

4. การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด และบริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนน
เป็นดังนี้ 
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เห็นด้วย 12,696,454,34312,328,883,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ     89.91 
ไม่เห็นด้วย 1,729,516,1,384,010,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ     10.09 
งดออกเสียง 1,337,575 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) นายมงคล  สมผล            ทะเบียนเลขท่ี 8444  หรือ 
2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ทะเบียนเลขท่ี 4800 หรือ 
3) นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์      ทะเบียนเลขที่ 6797 

       2. ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้  
ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 
 
วาระที่ 5      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา  และขอให้นายวุฒิสาร ตันไชย 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม  

 

  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล  
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และโบนัสกรรมการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดังนี้  

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

ประสบการณ์ของกรรมการ 
3. ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึง
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

4. ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ได้ 

5. ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของ
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กรรมการประมาณร้อยละ 30 
6. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการ
แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งทีเ่ขา้
ร่วมประชุม 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 

ก าหนดในอัตราคงเดิมเท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการประจ าปี 2561 ซึ่งที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2561 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี้ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
ค่าตอบแทน / 

ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็น
เบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

2. เงินโบนัสกรรมการ 
      ก าหนดโบนัสกรรมการทั้งคณะ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 23 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิปี 2561 โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 14,319,659,13,657,182,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5826 
ไม่เห็นด้วย 106,163,03755,441,311 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.41.74 
งดออกเสียง 702,1,442,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 
บัตรเสีย 250,000250,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00.00 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  และโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ตามรายละเอียดที่
น าเสนอข้างต้น   
 
วาระที่ 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   
  ก่อนพิจารณาวาระน้ี  กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระน้ี คือ  นายกฤษณ์ อิ่มแสง  และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้ขอออก
จากที่ประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  น าเสนอ
รายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม สรุปดังนี ้
 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3  ของ
กรรมการทั้งหมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง จะเลือกเข้ารับต าแหน่ง
อีกก็ได้ 
  ในปี 2562 มกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. นายกฤษณ ์ อิ่มแสง  กรรมการ 
2. นายวรวัฒน ์ พิทยศิร ิ  กรรมการ 
3. นางสาวรื่นวด ี สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ 
4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  กรรมการอิสระ  

  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ท าการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

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

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

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด ารง
ต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 
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(7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา 
และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ 

(8) มีความรู้ ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์
องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 

(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(11) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถและการ
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติของบุคคลที่สนับสนุนและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แล้วจึง
เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 2 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ราย 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง 

 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
1. นายกฤษณ์  อ่ิมแสง กรรมการ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 

การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

2. นายวรวัฒน์  พิทยศิร ิ กรรมการ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

3. พลอากาศโทบุญสืบ  ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ พลังงาน / บริหารจัดการ / ความมั่นคง / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(ทดแทนนางสาวรื่นวด ีสุวรรณมงคล) 

4. นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ ์ กรรมการอิสระ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / บัญชี การเงิน /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(ทดแทนนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช) 

 
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกล่ันกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการท้ัง 4 รายข้างตน้ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัทฯ ท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย (Skills 
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Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม มีคุณสมบัติที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชือ่ให้เป็นกรรมการอิสระ (ล าดับที่ 3 และ 
4) สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  4  รายดังกล่าว เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ตามเหตุผลและ
รายละเอียดข้างต้น 

 ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และ
ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ มีจ านวนทั้งส้ิน 15 ราย (ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อทดแทนนายปรีชา โภคธนวัฒน์ 
กรรมการท่ีลาออกอีก 1 ราย) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการท้ัง 4 รายตามที่น าเสนอข้างต้น เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือกรรมการอิสระแล้ว จะมีกรรมการรวมทั้งส้ินในปัจจุบัน 14 ราย และยังคงเหลือต าแหน่งกรรมการที่ว่างอีก 1 ต าแหน่ง ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไว้ และจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการให้ครบถ้วนจ านวน 15 รายตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
บริษัทฯ ต่อไป  
 

 มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเหน็และซักถาม ดังนี้ 
 นายสถาพร  โคธีรานุรักษ์   
 ผู้ถือหุ้น 

: ขอสอบถามกรณีที่ไม่พิจารณาต่อวาระให้แก่นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล และวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่จ านวน 2 ท่าน คือ พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์  และ
นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ จะนับวาระ 3 ปี หรือนับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิมที่
แต่งตั้งทดแทน   

นายวุฒิสาร ตันไชย 
ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

: นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ท่านได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และท่านมีภารกิจ
ที่จะไปด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่นที่มีข้อก าหนดให้ไม่สามารถเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนได้   
ส าหรับกรรมการ 2 ท่านที่เสนอแต่งตั้งใหม่นั้น จะมีวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คือ คราวละ 3 ปี ส่วนการใช้ค าว่า 
“ทดแทน” นั้น หมายถึงเป็นการทดแทนต าแหน่งของกรรมการท่ีครบวาระ       

 

ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอความเห็น  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้ง
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  

รายชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

นายกฤษณ์  อ่ิมแสง 13,578,585,228 99.02 134,060,347 0.98 1,450,143 375,700 
นายวรวัฒน์  พิทยศิร ิ 13,627,125,295  99.38 85,528,661 0.62 1,567,462 250,000 
พลอากาศโทบุญสืบ  ประสิทธิ์ 13,708,956,650 99.99 1,404,050 0.01 3,860,718 250,000 
นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ 13,712,656,644 100.00 233,300 0.00 1,331,474 250,000 
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วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า  หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 
2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้   

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6,811,473,082 หุ้น (หกพันแปด
ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบสองล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้ 
 

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์  
ผู้ถือหุ้น 
 
 

: (1) แผนการลงทุน 5 ปี ของบริษัทฯ ที่ลงทุนในโครงการ MARS  จ านวน 41,203 ล้านบาท  จะมี
ผลตอบแทน ท่ีจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร 

(2) ขอทราบรายละเอียดของงบประมาณส าหรับสร้างโอกาสลงทุนอื่น จ านวน 34,141 ล้านบาท 
(3) โครงการ E4E และ IRPC 4.0 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จะท าให้ในอนาคตจ านวน

พนักงานของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่ บริษัทฯ มีแผนงานเพื่อดูแลพนักงานอย่างไร  
นายอนุ ว่องสารกิจ 
ผู้ถือหุ้น  

: (4) ขอทราบแนวโน้มในอนาคต บริษัทฯ มีแผนด าเนินการในทิศทางใดบ้าง ทั้งในกรณีที่รัฐบาล
มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการ การควบรวม
และการซื้อกิจการ (M&A) ของบริษัทฯ  

นางสาววิลาสินี  มัณฑะจิตร 
ผู้ถือหุ้น 

: (5) ขอทราบรายละเอียด และวัตถุประสงค์ ของ IRPC DNA  

นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 

: (1) โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เป็นโครงการขยายก าลังผลิตอะโรเมติกส์โดย 
จะสามารถเพิ่มก าลังการผลิตพาราไซลีน และผลิตเบนซีนเพิ่ม จะมีผลตอบแทนประมาณ 
ร้อยละ 16 

(2) งบประมาณส าหรับสร้างโอกาสลงทุนอื่น จ านวน 34,141 ล้านบาท เป็นงบประมาณส าหรับ
การเข้าร่วมลงทุนกับธุรกิจที่มี value chain ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการขยาย
โอกาส และสร้างมูลค่าเพิ่มใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เติบโตสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนมากที่สุดในระยะยาว  

(3) โครงการ IRPC 4.0 เป็นการน าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร และพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วย
ระบบดิจิทัลครอบคลุมถึงงาน ด้านปฏิบัติการผลิต ด้านพาณิชยกิจและการตลาด ด้านห่วง
โซ่อุปทานแบบบูรณาการ  ด้านจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยรวม  
โดยเมื่อส้ินสุดโครงการประมาณ ปี 2563 คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณ  100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทฯ มีแผนด าเนินการด้านบุคลากร  โดยการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม  มี
โครงการพัฒนาผู้บริหาร และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ให้สามารถรองรับความ 
ท้าทายในการด าเนินโครงการต่างๆ  โดยวิเคราะห์ความต้องการของบริษัทฯ จัดท า
แผนพัฒนาคัดสรรและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถ มาเป็นผู้น าขับเคล่ือนใน
โครงการต่างๆ อีกทั้งยังมีทางเลือกให้บุคลากรเกษียณก่อนก าหนดในกรณีท่ีสมัครใจ   

(4) บริษัทฯ มีเขตประกอบการหรือมีพื้นที่อยู่ในเขตโครงการ EEC ของรัฐบาล โดยมีแผน
ด าเนินงานที่จะน านวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง มาสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศใน 
ระยะยาว 

(5) IRPC DNA (Individual Ownership, Result-Oriented, Promise and Deliver, Continuous 
Improvement, Do Things Together, No Bias, Actively Solve Problem)  ห ม า ย ถึ ง
พฤติกรรมพึงประสงค์ที่บุคลากรของบริษัทฯ ควรมี เพื่อผลักดันไปสู่ความส าเร็จตามค่านิยม
องค์กร (Core Value) วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง IRPC DNA นี้
ได้มาจากการส ารวจพฤติกรรมของบุคลากรโดยรวมทั้งองค์กร และการวิเคราะห์ แนะน าของ
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้เกียรติสละเวลามาประชุมพร้อม
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มี ส่วนได้ เ สียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และขอปิดการประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562  ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

 
ปิดการประชุมเวลา 12.40 น. 
 
            
               
            (นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร) 
                 ประธานกรรมการ 
           
               
                (นายนพดล ปิ่นสุภา)  
       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
                  
              (นางปิยดา  จงพยุหะ) 
   เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม 

- ชาญศิลป์ ตรีนุชกร- 

- นพดล ปิ่นสุภา- 

- ปิยดา  จงพยุหะ-

- 


