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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา 

สถานทีค่วบคุมระบบการประชุม : ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะน า
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (15 ท่านจาก 15 ท่าน คิดเป็น 100%)  
1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง  ประธานกรรมการ 
2. นายสมนึก บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายจุมพล ส าเภาพล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
6. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ   กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง   
7. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. พลอากาศโท บุญสืบ  ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
10. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
11. นายชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
12. นายวุฒิสาร ตันไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
14. นายเพทาย  หมุดธรรม กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
15. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

    ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1.   นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกล่ัน 
     และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 
2.   นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร 
3.  นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน 
4.  นางสาววนิดา อุทัยสมนภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด 
5.  นายปรเมศร์  จุลวิชิต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร   
6.  นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท 
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ผู้สอบบัญช ี
นายมงคล  สมผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8444 

                                               บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายมานิตย์  สุธาพร    บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)        
2. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล  บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ  
นางสาวอรณิชา ยมนา    บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
 

 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่าน จึงได้ก าหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting  ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามค าแนะน า
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด และเพื่อความกระชับของการประชุมจะ
ขอใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ค าถามของผู้ถือหุ้นจะได้รับการพิจารณาทุกค าถาม หากค าถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม 
บริษัทฯ จะน าไปตอบไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th  

 

ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 20,475,000,000 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระ
แล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยส่ีสิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของ
ทุนจดทะเบียน  
  ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ านวน 552 ราย* นับจ านวนหุ้นได้ 11,916,761,563 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.3171 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33  ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

(บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ีได้เข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ) 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบการจัดประชุมสีเขียว (TBCSD GREEN MEETINGS) ตามแนวทางของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 10 เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดประชุม
แบบคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีค่า
การปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และเพื่อ
เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่าง ๆ 
ตามล าดับท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 
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เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติตนในการประชุม หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนน และการถามค าถามให้  
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting ส าหรับการ
เข้าร่วมประชุม และใช้ระบบ Inventech Connect  ส าหรับการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งทั้งสองระบบได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากผู้เข้าร่วมการ
ประชุมประสบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถโทรศัพทต์ิดต่อ Inventech Call Center 02-931-9130 ผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา 

การออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 
ยกเว้นผู้ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

 การออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น โดยสามารถด าเนินการผ่านระบบ Inventech Connect บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือแทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ 

วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 

 บนระบบ e-voting จะมีปุ่มให้เลือกออกเสียงลงคะแนนปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” และจะมีปุ่มส าหรับ “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” อีกหนึ่งปุ่ม  

 โดยหากเป็นการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ระบุการลงคะแนนเสียง
โดยผู้ถือหุ้น ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะมา โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องด าเนินการออกเสียงลงคะแนนแต่
อย่างใด 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดปุ่ม (log out) ออกจากระบบการประชุมก่อนการลงมติวาระใด ๆ จ านวน
หุ้นของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนในวาระดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม การออกจากระบบประชุม ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนใน
วาระท่ียังไม่ได้มีการลงมติต่อไป 
           วิธีการนับคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะน าคะแนนเสียงที่ 
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียง
ลงคะแนนใด ๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น ๆ ระบบจะถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” ในการ
พิจารณาวาระน้ัน ๆ  
            การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 
              ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม  สามารถสอบถามผ่านข้อความโดยพิมพ์
ค าถามส่งเข้ามาทางช่องค าถาม (Q&A) หรือ สามารถสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่มจองคิวสอบถาม และเมื่อได้รับ
สัญญาณ  ขอใหท้่านเปิดกล้องและไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม และกรณี
มีค าถามภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาเพื่อส่ือสารและตอบค าถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้รับฟัง 
หมายเหตุ   

*1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน 595 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 11,918,384,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3250 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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2. ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดท าสไลด์หรือวีดิทัศน์ (Slide Presentation) ประกอบ 
การน าเสนอเพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงได้น าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพ และเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม และคณะกรรมการ ผู้บริหาร ได้น าเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็นและครบถ้วน 
 
วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ      

ประจ าปี 2564 
 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  โดยมี
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ปรากฏในรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One report) หน้า  161 ถึง 182 โดย
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้แก่กิจการ แก่ผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการได้ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 15 ครั้ง และได้รับการ
กล่ันกรองและชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมขอให้ ประธานกรรมการชุดย่อย 
กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  คือ  นายสมนึก บ ารุงสาลี  นางสาวสิริวรรณ     

เจียระพงษ์  และนายจุมพล ส าเภาพล   
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 11 ครั้ง โดยภารกิจที่ส าคัญมีดังนี้ 

 สอบทาน การจัดท างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

 สอบทาน แผนงานบริหารความเส่ียง และประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบรายงานผลการบริหารความเส่ียงขององค์กร ท า
ให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและเพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ  

 สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ตามกรอบของ COSO เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบรายงานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของส านัก
ตรวจสอบภายใน 

 คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี โดยได้พิจารณาข้อมูลการใช้บริการอื่นของ
ผู้สอบบัญชี หรือ non-audit fee ประกอบด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการให้บริการ
ของผู้สอบบัญชี 

 

  นายวุฒิสาร ตนัไชย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ  นายวุฒิสาร ตันไชย   

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม และนายเพทาย หมุดธรรม  (นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ได้ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564)  
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  ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 8 ครั้ง  โดยภารกิจที่ส าคัญมีดังนี้ 
  ด้านการสรรหากรรมการ  

 ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลาย ทั้งด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ และ
คุณลักษณะที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล และการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร และตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  อาทิ 

- พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อย 
มีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

- พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก และโครงสร้างค่าตอบแทน ของผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร เพื่อให้การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  สอดคล้องตามข้อบังคับ
บริษัทฯ และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   

  ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการ 
จะต้องน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด   

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดในอัตรา คงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่าน
มา และเป็นอัตราที่บริษัทฯ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 โดยยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด 
  ด้านการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่ท้าทายและครอบคลุมผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทั้งด้านท่ีเป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน รวมถึงเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม และความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต  
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาในช่วงปลายปี โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ในช่วงต้นปี และมีการประเมินอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักฐาน
ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ซึ่งจะน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในแต่ละปี 
  ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

 สนับสนุนการด าเนินงานในช่วงเปล่ียนผ่านองค์กร (โครงการ NOAH) 

 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษ เพื่อด าเนินภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ เงินรางวัลพิเศษและการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี 2565 ของพนักงาน 
 

 พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี ้
 ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน  คือ  พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ ์ 
นายชัยพร ภู่ประเสริฐ  และนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา  
 ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง โดยภารกิจที่ส าคัญมีดังนี ้
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ด้านการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ และได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่ส าคัญ อาทิ  

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) 
- นโยบายก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance)  
- นโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
- นโยบายส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion)  
- นโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC (Governance, Risk Management, and Compliance)  

ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเป็นองค์กร 
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการด าเนินงานผ่านโครงการ 
และกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ PTT Group CG Day, IRPC Cubic 
Academy, IRPC Group CG DAY, Supplier Conference, Anti Corruption 

 เห็นชอบ การประกาศเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มไออาร์พีซี โดยได้รับเกียรติ
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  

 

 ด้านการสนับสนุนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 เห็นชอบ การประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในงาน “GCNT Forum 2021: Thailand's Climate Leadership Summit” 

 เห็นชอบ แนวทางการพัฒนากรรมการเรื่อง “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ส านักกฎหมายธีรคุปต์ มาบรรยาย 

 เห็นชอบ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เห็นชอบ แนวทางการประเมินตนเองด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่าย 
ขึ้นไป เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 

ด้านการอนุมัติ แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 เพื่อให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี จึงได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยประกอบด้วยแผนงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- แผนงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
- แผนงานด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
- แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
- แผนงานด้านการบริหารความยั่งยืน  

รางวัลและความภาคภูมิใจที่ส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 รางวัลและความภาคภูมิใจที่ส าคัญที่เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นด าเนินงานตาม
แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2564  อาทิ 
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- การประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

- รางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปี 3 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 (Thailand Women Empowerment Principles Awards)” 
จากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 

- รางวัล Sustainability Awards of Honor จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 สาขา Health Promotion จัดโดย Enterprise Asia  
- รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประเภทองค์กร สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
 
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายสุกฤตย์  

สุรบถโสภณ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า และนายชวลิต ทิพพาวนิช (มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใน
ระหว่างปี จ านวน 2 ท่าน  คือ นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท และนายณัฐชาติ จารุจินดา ซึ่งปัจจุบัน ได้ลาออกแล้ว) 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยภารกิจที่ส าคัญมีดังนี ้

 พิจารณาความเส่ียงระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง พร้อมทั้ง
ติดตามและสอบทานผลการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 พิจารณาการบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์ เช่น ความเส่ียงการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ 
ด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ความเส่ียงของราคาน้ ามันและผลิตภัณฑ์  ความเส่ียงสภาพคล่องและอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และด้านปฏิบัติการ เช่น ความเส่ียงของความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ความเส่ียงเกี่ยวกับชุมชน 

 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่าง ๆ ในฝ่ายจัดการ อาทิ  
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและการเงิน  

 พิจารณาการจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากัด กับ  
ไออาร์พีซี เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์  

 พิจารณาการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันและปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซลให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานยูโร 5  การลงทุนโครงการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าร่วม  และการลงทุนโครงการจัดหาไนโตรเจนและออกซิเจนส าหรับเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

 พิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียงการด าเนินงานของบริษัทในเครือไออาร์พีซี  

 พิจารณาเห็นชอบความเส่ียงระดับองค์กรประจ าปี 2565  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ*  ดังนี ้
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น บริษัทฯ ได้จัดท าเป็นวีดิทัศน์ผลการด าเนินงาน ใช้เวลาประมาณ  6 นาที   

* หมายเหตุ   
  1. วีดิทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 จัดท าแบบสรุปประเด็นหลักให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม 
ซึ่งได้ถูกน ามาสรุปเป็นรายงานในวีดิทัศน ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือมราคา หรือ EBITDA 26,961 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563                  

ที่มี EBITDA 4,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 475 และมีก าไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 6,152  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 336 โดยมีรายได้จากการขายสุทธิ 235,174 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ท่ีมีรายได้ 152,319 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 แบ่งเป็น  

 ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้จากการขายสุทธิ 160,626 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 101,429 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 

 ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขายสุทธิ 71, 089 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 47,457 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

 ธุรกิจสาธารณูปโภค มีรายได้จากการขาย 3,459 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 3,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 

 

 บริษัทฯ น าเสนอการเติบโตของบริษัทฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านโครงการ ดังนี้   

 2552 – 2557  โครงการ Phoenix พัฒนากระบวนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 2557 – 2558  โครงการ Delta เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยซอฟท์แวร์ ขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศ 

 2558 – 2560  โครงการ Everest ยกระดับศักยภาพท่ัวทั้งองค์กรด้วยซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ สร้างความแข็งแกร่งให้กับ  
สุขภาพองค์กร 

 2561 – 2563  โครงการ GDP: Growth, Digital, People ขยายขอบเขตการลงทุน สร้างนวัตกรรม ขับเคล่ือนธุรกิจ
ด้วยระบบดิจิทัล และศักยภาพของพนักงาน   

 2563 – ปัจจุบัน  โครงการ Noah เสริมศักยภาพพนักงาน ปรับกระบวนการท างาน ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ 

 2563 – ปัจจุบัน โครงการ 3S และ3C เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก ต่อยอดธุรกิจใหม่ เหนือกว่าการเป็นผู้ผลิต
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
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งบการเงินประจ าปี 2564 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวสรุปรายงานงบการเงินประจ าปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 
 

ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี หรือ Accounting GIM อยู่ที่ 18.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบ
กับปี 2563 ท่ีได้ 8.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 124 
ประกอบด้วย ก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด  โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก 8.78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2563  เป็น 13.12 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2564 เพิ่มขึ้น  4.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ส่วนต่างราคา
ตลาด (Market Spread) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เทียบกับวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ราคาตลาด
หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคล่ีคลายจากการที่ประชากรทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ท าให้ Market GIM 
ปรับเพิ่มขึ้น 3.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีก าไรเพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ เช่น UHV, PPE, PPC  ท าให้มี Market GIM  
เพิ่มขึ้น 1.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล   และราคาน้ ามันดิบท่ีปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับราคาเฉล่ีย 42.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลในปี 2563 มาอยู่ที่ 69.24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2564 เพิ่มขึ้นถึง 27.03 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล คิดเป็นร้อยละ 
64  จากสถานการณ์ตลาดน้ ามันดิบที่อยู่ในสภาวะตึงตัว โดยมีสาเหตุหลักจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
COVID-19 ประกอบกับกลุ่มโอเปกและพันธมิตรร่วมมือกันลดก าลังการผลิต ส่งผลให้เกิด ผลก าไรจากสต๊อกน้ ามัน และค่าเผ่ือการ
ลดลงของสินค้าคงเหลือ หรือ Stock Gain และ LCM  5.79 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2564 เทียบกับปี 2563 ที่มี Stock Loss 
และ LCM 1.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล คิดเป็นผลก าไรเพิ่มขึ้น 16,381 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาบริหารความเส่ียงจากส่วนต่างราคาน้ ามัน หรือ Oil Hedging โดยมีผลขาดทุน 0.87 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเงิน 1,954 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2563 มีก าไร  0.78 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือคิด
เป็นเงิน 1,734 ล้านบาท  ก าไรจาก Oil Hedging ลดลง 3,688 ล้านบาท 

ดังนั้น จึงส่งผลให้ปี 2564  บริษัทฯ มี EBITDA สูงถึง 26,961 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ท่ีมี EBITDA 4,692 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 22,269 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 475  ส่งผลให้ ปี 2564 มีก าไรสุทธิ 14,505 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีขาดทุน
สุทธิ 6,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,657 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 336 

 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563  มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 173,491 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 
190,492 ล้านบาท ในปี 2564  เพิ่มขึ้น 17,001 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สินทรัพย์ 
• ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 9,626 ล้านบาท เป็น 13,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,159 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายที่เพิม่ขึน้

ตามราคาตลาดของผลิตภัณฑ์  
• สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 21,169 ล้านบาท เป็น 33,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,597 ล้านบาท จากราคาน้ ามันดิบและ

ผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาด  ขณะที่ปริมาณสินค้าคงเหลือมีจ านวนลดลงจาก 9.77 ล้านบาร์เรล เป็น 8.92 ล้านบาร์เรล  
• ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจาก 115,473 ล้านบาท เป็น 109,989 ล้านบาท ลดลง 

5,484 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5  สาเหตุหลักเนื่องจากการหักค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามอายุการใช้งาน 
• สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน หรือ Right of Use (ROU)  เพิ่มขึ้นจาก 198 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท โดยเป็นการบันทึก

ค่าใช้จ่ายที่มีสัญญาการใช้งานนานเกนิ 1 ปีและมีจ านวนเงินเกิน 150,000 บาทต่อรายการ ซึ่งตามมาตรฐานการรายงาน TFRS16 
ให้บันทึกเป็นทรัพย์สิน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่  1 มกราคม 2563  
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• สินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 18,174 ล้านบาทเป็น 21,490 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,316 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 

 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีหนี้สินรวม 102,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2563 จ านวน 4,954 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจาก 
• เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 23,983 ล้านบาท เป็น 28,671 ล้านบาท  คิดเป็นเพิ่มขึ้น 4,688 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20 

สาเหตุหลักจากราคาน้ ามันดิบท่ีปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 
• เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ลดลงจาก 61,931 ล้านบาท เป็น 61,110 ล้านบาท ลดลง 820 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เกิด

จากในระหว่างปี 2564 บริษัทมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ที่ถึงก าหนดช าระจ านวน 6,450 ล้านบาท และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนด
จ านวน 6,890 ล้านบาท  โดยมีการออกหุ้นกู้ จ านวน 12,000 ล้านบาท  

• หนี้สินอื่น ๆ   เพิ่มขึ้นจาก 11,912 ล้านบาท เป็น 12,998 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1,086 ล้านบาท สาเหตุหลักมา
จากการบันทึกเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 1,071 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 87,712 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น

จ านวน 12,046 ล้านบาท สาเหตุหลักเกดิจากก าไสุทธิ 14,505 ล้านบาท ขณะที่มกีารจา่ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 2,857 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 อยู่ที่ 0.57 เทา่ เทียบกบัปี 2563 ที่ 0.70 เท่า ลดลง 0.13 
เท่า และยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดนโยบายไว้ให้ไมเ่กิน  1 เท่า 

   

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
 

นางรจนา สมบัติจิราภรณ์ 
ผู้ถือหุ้น 
 

: จากการท่ีราคาน้ ามันดิบขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนท้ังธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี
เพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ประโยชน์จาก stock gain ด้วยเช่นกัน เมื่อหักล้างกัน 
บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการเป็นบวกหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ มีกลยุทธ์รับมือความ
เส่ียงด้านราคาพลังงานอย่างไร 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
 
 
 

: บริษัทฯ ก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และปิโตรเลียม ที่สอดคล้องกับราคาต้นทุนของ
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านราคาวัตถุดิบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยในการ
ประกอบธุรกิจ จะมีส่วนที่เป็น  Stock Gain หรือ Stock Loss เป็นปกติตามการผันผวนของ
ราคาน้ ามันดิบและราคาพลังงาน ฝ่ายจัดการได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก าหนดกรอบบริหารความเส่ียงด้านราคาการซื้อ
น้ ามันดิบ และส่วนต่างของราคาน้ ามันส าเร็จรูป กับราคาน้ ามันดิบที่ใช้ในการกล่ัน  (Crack 
Spread)  โดยในปี  2564  บริษัทฯ  มี  Stock Gain และ  Operating Profits  ท า ให้มีผล
ประกอบการดีที่สุดตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มด าเนินธุรกิจ    

 
นางสาวรัตนา คงเอือ้สิริกุล 
ผู้ถือหุ้น 

 
: 

 
สงครามยูเครน - รัสเซีย ท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง 
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นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
 
 

: บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครน  โดย 1) น้ ามันดิบ  
บริษัทฯ ไม่ได้น าเข้าน้ ามันดิบจากรัสเซีย เนื่องจากน้ ามันดิบของรัสเซียไม่มีความคุ้มค่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์  2) ถ่านหิน  บริษัทฯ  น าเข้าถ่านหินเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า และได้ปรับเปล่ียนการน าเข้าจากรัสเซียเป็นอินโดนีเซีย  หรือออสเตรเลีย แทน   
3) เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ น าเข้าจากรัสเซียเพียง 1 ชนิด เพื่อใช้ในการผลิต และมีการจัดหาจาก
แหล่งอื่นทดแทน  และ 4) ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก  บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกไป
รัสเซียในปริมาณน้อย ท าให้สามารถบริหารจัดการไปยังตลาดอื่น ๆ   ได้  ส าหรับผลกระทบโดย
อ้อม กล่าวคือ รัสเซียและสหภาพยุโรป (European Union - EU) มีการลดห่วงโซ่อุปทานด้าน
พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ ท าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์ อุปทานเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้
ราคาพลังงานสูงขึ้น ทั้งน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
บริหารความเส่ียง โดยมีมาตรการร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดหาน้ ามันดิบล่วงหน้าเพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ติดตามข่าวสารและบริหารจัดการความเส่ียงตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทฯ  มี
ผลประกอบการท่ีดีต่อไป  

   

นางสาวชนันธร ชินวงศ ์
ผู้ถือหุ้น 

: การวัดมูลค่ายุติธรรม 3 ระดับ ในหมายเหตุประกอบงบข้อที่ 38.6 หน้า 389 หมายถึงอะไร 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
บัญชีและการเงิน 

: การวัดมูลค่ายุติธรรมมี  3 ระดับ ตามความยากง่ายของการได้มาซึ่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือหน้ีสินนั้นๆ ดังนี้  ระดับท่ี 1  เป็นราคาตลาดที่ปรากฎชัดเจนอยู่ใน
ตลาดซื้อง่ายขายคล่อง เช่น ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถน ามาก าหนดมูลค่าของเงนิ
ลงทุนในบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เลย ระดับที่ 2  เป็นราคาตลาดอ้างอิง
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วบวกกับการค านวณเพิ่มเติม เช่น น าราคาตลาดของน้ ามัน อัตราแลกเปล่ียน 
อัตราดอกเบี้ยมาใช้ในสูตรการค านวณ เพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์การบริหาร
ความเส่ียงราคาน้ ามัน หรืออนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ  และระดับท่ี 3 เป็นราคาตลาดที่ไม่มีการ
อ้างอิงข้อมูลในตลาด ต้องค านวณโดยใช้สมมติฐานหลายปัจจัยในการค านวณ เช่น เงินลงทุน
ในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้  Discount 
Cashflow Model เป็นต้น 

 

ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผล  
การนับคะแนน เป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 11,908,674,054 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 9,625,503 เสียง   

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุม 
ดังนี ้

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักทุนส ารองตาม
กฎหมาย และเงินส ารองตามแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และแผนการลงทุนในอนาคต (แผนการลงทุน 5 ปี) โดยเปรียบเทียบผลตอบแทน 
(เงินปันผล) ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรารวมทั้งส้ิน 0.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 (โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
10/2564) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  และแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
(1) จ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีได้รับยกเว้นภาษจีากสิทธิประโยชน์ BOI   
(2) จ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษใีนอัตราร้อยละ 20   
(3) จ านวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษเีนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษี 
 

2. เงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564  
 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,861 ล้านบาท  โดย

จ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
(1) จ านวน  0.04  บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์  BOI โดย 
 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 
(2) จ านวน  0.05  บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้น 

 ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษ ีณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้น
อัตรา 20/80 

(3) จ านวน  0.05 บาทต่อหุน้  จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ โดยผู้ถือหุ้น 
 ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10  และไม่สามารถเครดิตภาษีเงิน 
ปันผลได้ 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
 

ปี 2563 
(ปันผลประจ าป)ี 

ปี 2564 
(ปันผลประจ าป)ี 

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

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

 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ ณ 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 (Record Date) 

  

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
   

นางสาวสุวรรณา ชาวบ้านเกาะ 
ผู้ถือหุ้น 

: 
 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่ 

   

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
บัญชีและการเงิน 
 

: 
: 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  พิจารณาตามผลประกอบการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
รวมถึงความจ าเป็นในการจัดสรรเงินไว้ส าหรับการลงทุนและการช าระหนี้ในอนาคตด้วย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้
พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตรารวมทั้งสนจ านวน 0.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น
จะได้รับผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่อัตรา 5.73 % จากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น   
(เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่จ่ายเงินปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น) และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคาร ผลตอบแทนจากเงินปันผลจะสูงกว่า (อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ าจาก 5 ธนาคารหลักโดยเฉล่ีย อยู่ทีป่ระมาณ 0.4% - 0.5 % เท่านั้น)   

นางสาวกรวิการ์ ชุ่มรัตน์ 
ผู้ถือหุ้น 

: 
 
บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรส่วนท่ีได้รับ BOI ให้มากกว่านี้ได้หรือไม่ 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
บัญชีและการเงิน 

: การจัดสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาประโยชน์ทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน 
และผู้ถือหุ้นที่จะมีในอนาคต ได้มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อย่างสมดุล และยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องจัดสรรก าไรสะสมในกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 11,918,306,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 11,867 เสียง   
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ ได้จ่ายในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงิน 
1,635 ล้านบาท  ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลประจ าปี 2564 ที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,861 
ล้านบาท 
  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอข้างต้น  โดยก าหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 

 
วาระที่ 3    พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลง
ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้  

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้   
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานที่สามารถตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด มีการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
และเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน รายละเอียดดังนี้     

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

2.1 นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4501 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.2  นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6011 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
2.3 นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3. ค่าสอบบัญชี  
 ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่

ลดลงจากปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  
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ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย: บาท) 

ปี 2564 
(ผู้สอบบัญชี: Deloitte) 

ปี 2565 
(เสนอผู้สอบบัญชี: EY) 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส  

3,100,000 2,600,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) 400,000 
ค่าบริการการสนับสนุนข้อมูลเพือ่การ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทใหญ ่

 
- 

 

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง  
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5. การให้บริการบริษัทอื่น  
EY ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  1) บริษัท 
น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 2) บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 4) บริษัท 
รักษ์ป่าสัก จ ากัด 5) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด และ 6) บริษัท อินโนโพลีเมด จ ากัด  

 

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
 

นางสาวฐิติกานต์ มีอ าพล: 
ผู้ถือหุ้น 

: ท าไม บริษัทฯ ถึงเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี 
 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง  
ประธานกรรมการ   
 

: เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการสรรหาผู้สอบ
บัญชีทุก ๆ 3 – 5 ปี  โดยในปี 2564 Deloitte ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 5  จึง
ครบรอบการสรรหาผู้สอบบัญชีตามนโยบายดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เชิญส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ 4 บริษัท (Big4) ใหเ้สนอบริการงานตรวจสอบบัญชี  ผลการพิจารณาสรุป
ได้ว่า EY เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และได้เสนอค่าสอบบัญชีทีต่่ าสุด 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนน
เป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 11,918,269,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 47,164 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด “EY”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี ้

1.1 นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4501 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

1.2  นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6011 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

1.3 นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

2. ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  
 
วาระที่ 4      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา  และขอให้นาย   
วุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม  

  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล  
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้  

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

และประสบการณ์ของกรรมการ 
(3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

(4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ า เป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้ 

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก
อัตราของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

(6) กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดย
คณะกรรมการในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุม ตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2565 และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี ้

 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

 
เบี้ยประชุมรายครั้ง 

(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน / 
ไม่เป็นตัวเงิน) 

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

 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ (4) คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน เป็นเบี้ยประชุมรายครั้งและเฉพาะเมื่อได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 
เบี้ยประชุมรายครั้ง 

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน / 
ไม่เป็นตัวเงิน) 

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

 

2. โบนัสกรรมการ (ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564) 
เสนอจ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 44 ล้านบาท โดย
พิจารณาอ้างอิงผลประกอบการปี 2564 เทียบเท่าประมาณร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิ  และให้จัดสรรให้
กรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการจะได้รับ
มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 11,814,823,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1316 
ไม่เห็นด้วย 98,344,677 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.8251 
งดออกเสียง 5,150,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0432 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  และอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ตาม
รายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น   
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วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   

  (ก่อนพิจารณาวาระน้ี กรรมการทีค่รบวาระด ารงต าแหน่ง ได้แก่ นายกฤษณ์ อิ่มแสง  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์  นาย
สุกฤตย์  สุรบถโสภณ พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ และนายวุฒิสาร  ตันไชย  ได้ขอออกจากที่ประชุม)  

  ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ท าหน้าที่
ประธานที่ประชุม ในวาระน้ี 
   ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
ออกจากต าแหน่งตามวาระ  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง จะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
   ในปี 2565 มกีรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายกฤษณ์  อิ่มแสง  กรรมการ 
(2) นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ 
(3) นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ 
(4) พลอากาศโท บุญสืบ   ประสิทธิ ์  กรรมการอิสระ 
(5) นายวุฒิสาร  ตันไชย  กรรมการอิสระ 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายชาญศักดิ์  ชื่นชม  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานการสรรหา
กรรมการให้ที่ประชุมทราบ  สรุปดังนี ้

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ โดย
พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

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

อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน  
(3) กรรมการ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

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

(7) คณะกรรมการต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติ
การศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ 
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(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ 
ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการ ควรประกอบด้วย ผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มี
ความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน 

(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ ส่ง เสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  อาทิ  คุณธรรม  จริยธรรม   
ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ความซื่อสัตย์ (Duty of Care / Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม และหาก
เป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงการคลัง สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล
ต่อ คณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชือ่
ปรากฎดังตาราง 

รายชื่อกรรมการ 
ประเภท

กรรมการที่เสนอ
แต่งตั้ง 

ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ 

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

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

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

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

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

 

 คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการท้ัง 5 ข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมาย
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ก าหนด สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และข้อบังคับบริษัทฯ อันจะท าให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุใิน
สาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม รวมถึงลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

  ส าหรับกรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 4 และ
ล าดับที่ 5) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็น กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเหน็  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสยีง และได้แจง้ผลการนับคะแนนเป็นดงันี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง
บุคคลทั้ง 5 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  
 
วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า  กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมนั้น ตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี และข้อเสนอแนะโครงการส ารวจการก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ก าหนดว่า  

“ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิได้ทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ พร้อมทั้ง
ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม  

การเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติ โดยไม่ได้ก าหนดไว้ในวาระการประชุมฯ จะถือว่า เป็นการ  ไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม” 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 105 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ก าหนดว่า  ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระอื่น ๆ 
ได้ จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด หรือคิดเป็น 6,811,473,082 หุ้น (หกพัน 
แปดร้อยสิบเอ็ดล้าน ส่ีแสน เจ็ดหมื่น สามพัน แปดสิบสอง หุ้น) ดังนั้น การเสนอวาระอื่น ๆ จะต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนดข้างต้น 

 

ประธานฯ  แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการจึงได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
มอบเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

 

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

1. นายกฤษณ์  อ่ิมแสง     11,718,564,784 98.3237 199,784,973 1.6762 13,600 
2. นางสาวสิริวรรณ  เจียระพงษ์     11,918,098,364 99.9990 117,803 0.0009 147,190 
3. นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์     11,751,238,039 98.5981 167,073,212 1.4018 52,106 
4. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ   11,811,720,614 99.4507 65,234,247 0.5492 41,408,496 
5. นายยอดฉัตร  ตสาริกา 11,853,143,104 99.4529 65,200,247                          0.5470 20,006 
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 มอบเงินจ านวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้แก่
ผู้ป่วยเด็กยากจนท่ัวประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นับเป็นปีท่ี 10 

 มอบเงินจ านวน 200,000 บาท ให้แก่ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
   

นางสาววชิุดา สีโท 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

: 
 

ในอนาคต บริษัทฯ มีโอกาสจะปรับนโยบายเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
หรือไม่ 
 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: การพิจารณาจ่ายเงินปันผล  บริษัทฯ  พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้  (1) ผลประกอบการ  (2) 
การหักเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  (3) กระแสเงินสดที่รองรับการด าเนินงานและแผนการลงทุน
เพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน  (4) การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยต้อง
บริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างสมดุล และ (5) นโยบายการจ่ายปันผล ซึ่ง
ก าหนดนโยบายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ  อย่างไรก็ตาม กรณทีีบ่ริษัทฯ มีผลก าไร 
จะเห็นว่า บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายที่ก าหนดไว้มาโดยตลอด   

   

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ 
ผู้ถือหุ้น 

: (1) ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลการด าเนินงานดีกว่าปี 2564 หรือไม่  (2) บริษัทฯ จะมี
วิธีการอย่างไรที่จะท าให้ผลการด าเนินงานเป็นก าไรทุก ๆ ปี  รวมถึงมีแผนการลดค่าใช้จ่าย
อย่างไร 

   

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 
 

(1) ปี 2565 ถือเป็นปีท่ีท้าทายจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์
จะคล่ีคลายลงตามล าดับ   และสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบ
กับราคาพลังงาน ท าให้ธุรกิจปิโตรเลียมมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากราคา
ผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาน้ ามันส าเร็จรูปที่สูงขึ้น ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัญหาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แต่เป็นผลมาจากอุปสงค์ในภาวะสงคราม  ส าหรับธุรกิจปิโตรเคมี จะมีผลกระทบ
จากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเซีย ส่วนหนึ่งมาจากการชะลอการก่อสร้างโครงการ
ต่าง ๆ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความรุนแรงในปี 2564 และอีกส่วนหน่ึงมาจากการเพิม่
ก า ลั งผ ลิต ในผ ลิต ภัณฑ์  PP,  ABS ทั้ ง จากประ เทศจี น  เ วี ยดนาม  และมา เล เซี ย  
เป็นต้น  
จากราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสูงขึ้นด้วย ผู้บริโภคต้องใช้
เวลาในการปรับตัวเพื่อรับกับราคาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจ 
ปิโตรเคมีสักระยะหนึ่ง   
(2) บริษัทฯ จะน ามาตรการบริหารความเส่ียงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทฯ มาใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการด าเนินงานอย่างดี
ที่สุด   ทั้งนี้ ตามธรรมชาติของธุรกิจการกล่ันและปิโตรเคมี จะมีส่วนที่เป็น  Stock Gain หรือ 
Stock Loss โดยในปีที่ราคาน้ ามันดิบลดลง บริษัทฯ จะมี Stock Loss และมีผลประกอบการ
ขาดทุน  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น  
การลดค่าใช้จ่ายผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร (New Organization with Agile Human:  
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NOAH)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริหารต้นทุนด้วยการลดความสิ้นเปลืองและ
สูญเปล่า โดยบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งได้ด าเนินการไป
ระยะหน่ึงแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณปีละ 500 ล้านบาทในช่วงแรก และจะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว   
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน  

 

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมประชุม
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565  ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  ณ บัดนี ้ 

 
 

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 

 
(นายกฤษณ์ อิ่มแสง) 
ประธานกรรมการ 

 

 
(นายชวลิต ทิพพาวนิช) 

กรรมการ / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการจัดการใหญ ่

 

 
(นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์) 

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม 

- กฤษณ์ อิ่มแสง - 

- ชวลิต ทิพพาวนิช - 

- อาริสรา สุธาสุทธิ์ -

- 


