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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

           
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จัดขึ้นเม่ือวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 
เวลา 09.30 น.   ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์  (ราชประสงค์)  เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 ประธานในที่ประชุม  
  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 

เร่ิมการประชุม เวลา 09.30 น. 
  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี  
ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 
1. นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับดูแล 
      กิจการที่ดี   
2. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายวุฒิสาร  ตันไชย     กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
4. นายโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  กรรมการ 
5. นายกฤษฎา  อุทยานิน     กรรมการ 
6. นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม     กรรมการ 
7. นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ   กรรมการอิสระ 
8. นายธรัมพ์  ชาลีจันทร์     กรรมการอิสระ 
9. นายอธิคม  เติบศิริ     กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
10. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร     กรรมการ และกรรมการบริหาร 
11. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ 
      กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
12. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย     กรรมการ  
13. พลโทปรีชา  วรรณรัตน์    กรรมการอิสระ 
14. นายเจตน์  ธนวัฒน์      กรรมการอิสระ /กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
15. นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี   กรรมการ 
16. นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน  
17. นายมานิตย์  สุธาพร   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย 
18. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
19. นายวิทวัส  สวัสด์ิ-ชูโต    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร 
20. นายสหัสชัย  พาณิชย์พงศ์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
21. นายพีระพงษ์  อจัฉริยชีวิน    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
22. นางสาวอรวรรณ  ลีลารัศมี   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร 
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23. ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส :  นายวิเชียร  กิ่งมนตรี     
24.  ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ (Baker & Mckenzie) : นางสาวปะราล ี เตชะจงจินตนา 
 
 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 20,475,000,000 บาท (สองหม่ืนสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 20,475,000,000 หุ้น (สอง
หม่ืนสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหม่ืนสี่ร้อย
สามสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน 
  ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจ านวน 2,593 ราย นับ
จ านวนหุ้นรวมกันได้ 12,599,873,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วดังกล่าว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 
 อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุม
ด้วยตนเองจ านวน 2,099 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 1,875 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,974 ราย 
นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 13,467,531,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.91 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสรุป
จ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนดังนี้:- 

 
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้ง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่อง เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  เสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน นับต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทางเว็ปไซต์ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่
อย่างใด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  

  ก่อนการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนับ
คะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และใคร่ขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม  เพื่อให้การประชุม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ดังนี้ 
 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 
 2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม  
 3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

การลงทะเบียน จ านวนราย 
จ านวนหุ้น 

จ านวน ร้อยละ 
มาประชุมด้วยตัวเอง 2,099 156,363,908 0.77 
มอบฉันทะ 1,875 13,311,167,188 65.14 
รวมทั้งสิ้น 3,974 13,467,531,096 65.91 
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4) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไป
เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย ใบลงคะแนนที่เหลือเม่ือเลิกประชุมแล้วขอให้ใส่กล่องที่ประตู
ทางออกห้องประชุม 

  การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ และพยานนับคะแนนจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความโปร่งใสและความเป็น
กลางในการนับคะแนน โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นายฌานิน ตยัคคานนท์   ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบ าเหน็จ 
      บ านาญข้าราชการ  ถือหุ้นจ านวน  1,193,448,370  หุ้น  
2. นายสุรพันธุ์ เต็มบุญประเสริฐสุข  ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย  ถือหุ้นจ านวน  100 หุ้น 
3. นางสาวฐาปนี  แกว้อิ่ม  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือหุ้นจ านวน 5,200 หุ้น 

  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามไว้คอยช้ีแจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน  จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท าให้ บริษัทฯ มีความก้าวหน้าและมีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างม่ันคง  ส่วน
หนึ่งของความส าเร็จนี้มาจากความเช่ือม่ัน ความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ  
  ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเช่ือม่ันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา 
 การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นการประชุมแบบ Green Meeting ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว และขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนและประหยัดพลังงาน ตาม
นโยบายของบริษัทฯ และรัฐบาล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555  

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2555 และได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เม่ือ
วันที่ 19 เมษายน 2555 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฎว่ามีผู้ขอแก้ไขใดๆ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 

  มีการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 (เนื่องจากพิมพ์ผิด) ดังนี้ 

เลขานุการบริษัท :   ขอแก้ไขรายงานฯ หน้า 21 และหน้า 22 ในส่วนของจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2555  จาก  “53,100,000 บาท” เป็น 3,100,000 บาท 

นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา :   ขอแก้ไขรายงานฯ หน้า 22 โดยแก้ไขนามสกุลจาก “นายสมเกียรติ สาลีวัฒนา”    
ผู้ถือหุ้น    เป็น “นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา” 
 

http://www.irpc.co.th/
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   ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  ประธานฯ  จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผล
การนับคะแนนเป็นดังนี้    
  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย 13,119,481,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.990 ไม่เห็นด้วย 395,081 หุ้น        
คิดเป็นร้อยละ 0.003 และงดออกเสียง 133,467,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.007  

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

  ประธานฯ แถลงสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี  2555 ซึ่ง

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 หน้า 79 - 94 และรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2554-2555 หน้า 92-95 ที่ได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีภารกิจส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามแผน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ และการ

ช้ีแนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ที่คณะกรรมการได้แต่งต้ังขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

บริหาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และขอให้ประธาน

กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  สรุปผลการด าเนินงานให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ปี 2555) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  พลโทปรีชา  
วรรณรัตน์  และนายธรัมพ์  ชาลีจันทร์  ในปี 2555 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ภารกิจส าคัญมีดังนี้ 
 การจัดท างบการเงินประจ าปี 2555 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการเปิดเผยข้อมูล

ส าคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ (จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ งบการเงินปี 2554 และงบไตรมาส 1-3 ปี 2555) 
 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยค านึงถึงเง่ือนไขการค้าทั่วไป และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ (จ านวน 4 เรื่อง) 
 สอบทานแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บริหาร

จัดการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2554 และ ไตรมาส
1-3 ปี 2555) 

 ให้ข้อแนะน าในการจัดท า และซ้อมแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 
 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 สอบทานและก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม (โดยประเมินคุณภาพส านักตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน จ านวน  17 
เรื่อง) 
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   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  คณะกรรมการบริหาร (ปี 2555)  ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   นายไพรินทร์      

ชูโชติถาวร  นายวุฒิสาร ตันไชย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ และนายอธิคม  เติบศิริ โดยในปี 2555 มีการประชุม 12 ครั้ง  ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงาน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิ 
 การเข้าซื้อหุ้นบริษัท อูเบะ เคมีคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)   
 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในเครือที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักจ านวน 6 บริษัท  

 พิจารณาแผนธุรกิจ 5 ปี (2556-2560) ของบริษัทฯ และประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยง 
และตัวช้ีวัดระดับองค์กร และแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติงานภายในกรอบอ านาจคณะกรรมการบริหาร อาท ิ
 รายช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 

 หลักการบริหารจัดการโลหะมีค่าในตัวเร่งปฏิกริยาเคมี  

 หลักการจ าหน่ายหุ้นลงทุนในบริษัทท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 การท าสัญญาบริการระยะยาวส าหรับ Gas Turbine  

 การจัดซื้อน้ ามันดิบชนิด Term Contract ประจ าป ี2556 

  นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (ปี 2555)  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน  คือ  นายจุลยุทธ  
หิรัณยะวสิต  นายวุฒิสาร ตันไชย และนายวิชัย พรกีรติวัฒน์  โดยในปี 2555 มีการประชุม 6 ครั้ง ภารกิจที่ส าคัญได้แก่ 
 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
 พิจารณาคัดเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระ  จ านวน 9 ราย 
 พิจารณาคัดเลือกกรรมการชุดย่อย จ านวน  3   ชุด 
 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  

  นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์   ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ปี 2555) ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน คือนายเชิดพงษ์  สิริวิชช์   นายวิชัย 
พรกีรติวัฒน์ และนายเจตน์ ธนวัฒน์  โดยในปี 2555 มีการประชุม 6 ครั้ง ภารกิจที่ส าคัญได้แก่ 
 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยตนเอง โดยมีการประเมินทั้งคณะ ประเมิน

ตนเอง ประเมินแบบไขว้  และประเมินกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินฯ ในปี 2555 ด้วยคะแนนเกินกว่าร้อยละ 
90 ทุกประเภท 

 สนับสนุนการด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ 

1) โครงการ  “ผู้ถือหุ้น IRPC ร่วมระบายสีเขียวให้สังคมไทย” 
2) การจัดท าหนังสือ “อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ปฏิบัติการกู้โลก” 
3) การจัดเสวนาเรื่อง “จะก ากับองค์กรอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยนไป” 



หน้า 6/26 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นจ านวน 4 

รายการ  เพื่อเตรียมความพร้อมตามทิศทางของประชาคมอาเซียน โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้าน

การก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล  Golden Peacock Awards 2012 

  สมัครเป็นภาคีสมาชิกแนวร่วมปฏิบิตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)  

 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2555 ให้ด าเนินกา รอย่าง

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 นายอธิคม  เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่   แถลงสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้ที่ประชุม
ทราบ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น  รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
             บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งม่ันขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรช้ันน าของ
เอเชีย ด้วยการด าเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
             ด้านการผลิต   ในปี 2555  บริษัทฯมีเสถียรภาพในการผลิตสูงถึงร้อยละ 99.56   เทียบกับปี 2554 ที่ร้อยละ 97.88 
เป็นผลจากเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไอน้ าที่เพิ่มขึ้นชัดเจนจากโรงผลิตพลังไอน้ าและไฟฟ้าร่วมหรือ  CHP  และการ
ปรับปรุงระบบสายส่งและควบคุมสั่งการ   รวมทั้งการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ Operational Excellence และ Zero 
Unplanned Shutdown โดยมีหน่วยผลิตท่ีไม่ต้องหยุดเดินเครื่องนอกแผนเลยถึง 7 หน่วย คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลดลง
จากปี 2554 ประมาณ  435 ล้านบาท 
                บริษัทฯ สามารถน าน้ ามันดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นได้ รวมทั้งสิ้น 64.22 ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกลั่นเฉลี่ย

ประมาณ 175,000 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) 283,668 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 47,149 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 20  โดยยอดขายหลักมาจากกลุ่มปิโตรเลียม 221,390 ล้านบาท  

กลุ่มปิโตรเคมี 58,979 ล้านบาท  กลุ่มไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 3,299 ล้านบาท  โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศร้อยละ 62 

และสัดส่วนรายได้ต่างประเทศร้อยละ 38 

             โครงการลงทุน   การลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ฟินิกซ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 
3 ปี 3 เดือน  มีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2558   ณ สิ้นปี 2555  มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 43  ซึ่งมาจากความส าเร็จของ
โครงการลงทุนย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 โครงการขยายก าลังการผลิต Gasoline EURO 4  เพื่อสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท าให้ก าลังการ

ผลิตรวมเพิ่มเป็น 15,000 บาร์เรลต่อวัน 
 โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุ่มน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน TDAE  50,000  ตันต่อปี ซึ่งเป็นน้ ามันยางที่ลดสารก่อ

มะเร็ง แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2555 
 โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สะอาด  (UHV) ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในโครงการฟินิกซ์  มี

ความก้าวหน้าในขั้นของการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง  ปัจจุบันมีความ
คืบหน้าร้อยละ 40   คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปี 2558  อันจะท าให้บริษัทฯ สามารถใช้ก าลัง
การผลิตของหน่วยกลั่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีได้เป็นอย่างมาก 
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     ส าหรับโครงการในกลุ่มฟีนิกซ์ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556  มีดังนี้ 
- โครงการผลิต Diesel EURO 4  แล้วเสร็จในต้นปี 2556 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก าลังการผลิต EBSM จาก 200,000 ตันต่อปี เป็น 260,000 ตันต่อปี จะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 
         นอกจากนั้น ยังมีโครงการนอกกลุ่มฟินิกซ์ ที่แล้วเสร็จในปี 2555 ได้แก่   

- โครงการขยายก าลังการผลิตโพรพิลีนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 312, 000  ตันต่อปี เป็น  412 , 000  ตันต่อปี  เริ่มการผลิต

เชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2555  

- โครงการขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN เพิ่มขึ้นอีก 60, 000 ตันต่อปี จากเดิม  120 , 000   ตันต่อปี ก็จะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและด าเนินการผลิตได้ประมาณเดือนเมษายน 2556  

  ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน    
 บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับพื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี  ซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ 1, 867  ไร่  เพื่อรองรับ

ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ได้คัดเลือกเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เป็น
ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ของประเทศ  ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ ด้านกายภาพ   ศักยภาพใน
การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 พัฒนาพื้นที่บ้านค่ายร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เป็นนิคม อุตสาหกรรมสีเขียว โดยเน้น ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม 

 ขายที่ดินและทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก หรือ Non-core property  จ านวน 107. 5  ไร่ และขายที่ดินในเขตประกอบกา ร
อุตสาหกรรมส่วนขยาย จ านวน 132 ไร่ รวมรายได้ทั้งสิ้น 800 ล้านบาท 

 ในส่วนของท่าเรือ  บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าภายนอกในปี 2555  เป็นมูลค่า 540 ล้านบาท  สูงขึ้นจากปี 2554  ร้อยละ 15  
คิดเป็นรายได้จากธุรกิจท่าเรือสินค้า 305 ล้านบาท  สูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 12   และรายได้จากธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์  235 
ล้านบาท  สูงกว่าปี 2554  ร้อยละ 19 โดยบริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มธุรกิจเหล็ก และสินค้าอื่นๆส่งผลให้มีการ
ใช้บริการท่าเรือสินค้าเทกองเพิ่มมากขึ้น    ขยายการให้บริการเช่าพื้นที่ลานเทกองและโกดังมากกว่า 70,000 ตารางเมตร  
พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ ท าให้มีผลิตภัณฑ์ผ่านท่า 16. 24  ล้านตัน  สูงขึ้นจากปี  2554  ร้อยละ  4  และได้
พัฒนาคลังน้ ามันไออาร์พีซี พระประแดง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลและเคมีภัณฑ์
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ  

 ในปี 2555 มีการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าใหม่จ านวน 6 ราย  มีมูลค่าสัญญารวม 525 ล้านบาท 
 ท่าเรือไออาร์พีซี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 จากโครงการท่าเรือสีเขียว  

 ด้านนวัตกรรมปิโตรเคมี    
 บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เพื่อวิจัยและพัฒนาด้าน  High Performance Polymer เป็น

รายแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค  
 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “POLIMAXX BANBAX” เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ผสมสารยับยั้งแบคทีเรีย และ 
 เป็นผู้น าในการจัดเวทีวิชาการด้านปิโตรเคมีระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี 
  ด้านทรัพยากรบุคคล    

 บริษัทฯ ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานในแนวทางที่เป็นสากล  ทั้งด้านสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาอาชีพ และความเป็นผู้น า 
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ควบคู่ไปกับการส่งเสริมประสบการณ์และโลกทัศน์ให้พนักงาน และการสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัย 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วย
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

ด้านการเงิน    

 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการร่วมลงทุนในบริษัท อูเบะเคมีคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 
ของทุนช าระแล้ว เพื่อขยาย value chain ของผลิตภัณฑ์ไปสู่พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณภาพพิเศษและเพิ่มสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  

 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 3,700 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว จาก
สถาบันการเงินต่างประเทศ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินกู้ยืมหมุนเวียนจากสถาบันการเงินต่างประเทศ  75 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อรองรับโครงการลงทุนและใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

 เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปจ านวน 10,000 ล้านบาท  
 บริษัทฯ ได้รับรางวัล  Best Investor Relations จากวารสาร Corporate Governance Asia         
  สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทางการเงินในยุโรป และสหรัฐอเมริกา  โดยมีรายได้จากการ
ขาย 292,430 ล้านบาท (รวมภาษีสรรพสามิต) เพิ่มขึ้นจากปี 2554  ร้อยละ 18  เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นจาก 56.65 ล้าน
บาร์เรล เป็น  66.09 ล้านบาร์เรล 
  วิกฤตทางการเงิน ส่งผลให้อุปสงค์ปรับตัวลดลง และท าให้ก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market 
GIM ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 5.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือลดลงจากปีก่อน 3.81 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่งผลให้ในปี 
2555  บริษัทฯ มี EBITDA 4,125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 และมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 959 ล้านบาท  
            ณ  สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 141,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เป็นผลจากความคืบหน้าของโครงการ
ลงทุนต่างๆ  และ มีหนี้สินรวม 67,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 
  ภายใต้แนวคิด  Creation Share Value  ที่ทุกย่างก้าวล้วนต้ังม่ันอยู่บนรากฐานของการแบ่งปัน  เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆควบคู่ไปกับคุณค่าของบริษัทฯ  สอดคล้องกับปรัชญาธุรกิจ ที่ให้
ความส าคัญกับดุลยภาพของมิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอมา  จากนี้ไป บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
จะมุ่งม่ันต่อยอดพันธกิจ การสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อความสุข 
ความส าเร็จ การเติบโตที่ยั่งยืน และยังประโยชน์ไปพร้อมกัน   
 
  นายอธิคม  เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่   ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทฯ เกี่ยวกับสาเหตุที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุน การใช้ก าลังการผลิตที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการลด
ผลกระทบต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้จัดท าเป็นสไลด์ประกอบค าบรรยายเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น สรุปไดดั้งนี้ 
  1.โครงสร้างและต้นทุนการผลิต 
  - ก าลังการผลิตและสัดส่วนการใช้น้ ามันดิบ  บริษัทฯ ใช้ก าลังการกลั่นน้ ามันเฉลี่ยประมาณ 80% (ประมาณ 
175,000 บาร์เรล/วัน จากก าลังการผลิตสูงสุด 215,000 บาร์เรล/วัน )  
  -วัตถุดิบ อันได้แก่น้ ามันดิบ บริษัทฯ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)ทั้งหมด ซึ่งมีต้นทุนการ
ขนส่งที่สูง ความผันผวนของราคาสูง ต่างจากโรงกลั่นอื่นในประเทศที่มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งต้นทุนต่ ากว่า และ
ความผันผวนของราคามีน้อย 
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 - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามโครงสร้างการผลิตของบริษัทฯ ในการกลั่นน้ ามันจะได้น้ ามันส าเร็จรูปคือ
น้ ามันเตาประมาณ 31% ซึ่งมีส่วนต่างราคาที่ต่ า (GIM)  เม่ือเทียบกับน้ ามันชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4/2555 
ลดลงถึงประมาณ 9 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล (ลดจากมูลค่าน้ ามันดิบที่น ามากลั่น) ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 
และเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถเดินก าลังการกลั่นอย่างเต็ม 100%  เพราะหากเดินเต็ม 100% แล้ว จะท าให้ได้น้ ามันเตา
มากขึ้นถึง 43%  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีหน่วยปรับคุณภาพ (Cracking Unit / Conversion Unit) ที่จะท าให้สามารถใช้
น้ ามันในการกลั่นได้หลากหลายขึ้น ในขณะที่โรงกลั่นอื่นมีหน่วยเพิ่มคุณภาพนี้ 
  - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งแบ่งเป็นสายอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ และสายโอเลฟินส์ ซึ่งในปี 2555 
ผลิตภัณฑ์สายอะโรเมติกส์ที่มีส่วนต่างราคาสูงได้แก่ เบนซีน และพาราไซลีน ซึ่งจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ
บริษัทฯ ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ ในขณะที่โรงงานปิโตรเคมีอื่นมีผลิตภัณฑ์สองชนิดนี้ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่
ผลิตได้ ได้แก่ สไตรีนิกส์ โทลูอีน และมิกซ์ไซลีน เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ นั้น บริษัทฯ มีก าลังการผลิต   
โพรพิลีนประมาณ 50% นอกนั้นเป็นประเภท เอชดีพีอี และโอเลฟินส์  และมีก าลังการผลิตโดยรวมที่น้อยกว่าโรงงานอื่นอยู่
มาก โดยบริษัทฯ มีก าลังการผลิตประมาณ 700 ตัน/ปี เท่านั้น 
  - เปรียบเทียบต้นทุน และ ก าไรขั้นต้นจากการผลิตต่อหน่วย (Gross Integrated Margin “GIM”) ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ จะมีต้นทุนที่สูงกว่า  GIM  ในขณะที่โรงกลั่นอื่น มีต้นทุนที่ต่ ากว่า GIM 
  2.สภาวะภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
  - ราคาน้ ามันดิบดูไบในปี 2555 เฉลี่ยอยู่ประมาณ 109 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  แต่ในปี 2554 มีราคาเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 106 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  และปี 2553 มีราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ 78 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล จะเห็นว่าจากปี  
2553 – 2554 ราคาน้ ามันดิบดูไบมีส่วนต่างราคาค่อนข้างมาก มีการปรับราคาขึ้นมาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2554-2555 มี
ส่วนต่างราคาน้อย ท าให้ก าไรจากสต๊อคน้ ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
  -ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตได้  - เม่ือคิดค านวณส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ในปี 2555 ตามที่น าเสนอ
แล้ว จะเห็นได้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงจากปี 2554 ประมาณ 2,100 ล้านบาท และส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงจากปี 2554 ประมาณ 1,900 ล้านบาท ซึ่งสามารถน ามาค านวณเป็นผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปี 2555 ได้ดังนี้ 
   1) ส่วนต่างราคาต่ าลง   4,000 ล้านบาท 
   2) ราคาพลังงานที่สูงขึ้น   1,900 ล้านบาท 
   3) ก าไรจากสต๊อกสินค้าที่ลดลง 1,500 ล้านบาท 
   4) ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น    900 ล้านบาท 
           รวมเป็นเงิน   8,300 ล้านบาท 
 
  แต่จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ (โครงการลดค่าใช้จ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารต้นทุนทางการเงินและทรัพย์สิน) และโครงการ Phoenix ที่เริ่มเห็นผลแล้วใน
ปี 2555 ส่งผลให้สามารถลดผลกระทบดังกล่าวไปได้ประมาณ 3,400 ล้านบาท ดังนั้น ผลประกอบการในปี 2555 จึงขาดทุน
สุทธิ 959 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ Phoenix  (ได้รับประโยชน์เข้ามาแล้ว 13 โครงการ และเหลืออีก 5 โครงการอยู่
ระหว่างการด าเนินการ) หรือมาตรการลดผลกระทบต่าง ๆแล้ว บริษัทฯ อาจต้องมีผลขาดทุนสุทธิจากผลกระทบของสภาวะ
ภายนอกถึงประมาณ 4,359 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามที่น าเสนอในสไลด์ประกอบค าบรรยาย 
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   ส าหรับในปี 2556 นี้ บริษัทฯ มีแผนการจัดหาวัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดการสต๊อคสินค้า 
โดยได้เจรจากับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ช่วยจัดหาวัตถุดิบในประเทศทั้งน้ ามันดิบและคอนเดนเสทเพิ่มขึ้น
ประมาณ 12,000 บาร์เรล/วัน และจะเพิ่มเป็น 24,000   บาร์เรล/วัน ในปีต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากประมาณไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ปี 
2556 บริษัทฯ จะก่อสร้างหน่วยก าจัดสารปรอทแล้วเสร็จ ท าให้สามารถใช้วัตถุดิบในประเทศซึ่งมีสารปรอทสูงได้ 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเร่งด าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ซึ่ง
เป็นโครงการการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการผลิตน้ ามันเตาจะลดลง การผลิตโพรพิลีนซึ่ง
มีมูลค่าสูงกว่า จะเพิ่มขึ้น มีก าไรจากการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว  และจะท าให้โรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถใช้
น้ ามันดิบได้หลากหลายขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้ก าลังการผลิตได้อย่างเต็มที่  ส าหรับมาตรการเร่งด่วนนั้น ได้แก่  1.การ
สร้างรายได้เสริม (ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการการเงิน ปรับแผนการหยุดซ่อมบ ารุงให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดมาก
ยิ่งข้ึน ปรับแผนการจัดการที่ดินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ปรับกลยุทธ์การท าตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีราคาสูง) 2.การปรับลด
ต้นทุนปี 2556 (ลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง ลดการท างานล่วงเวลา ลดการจ้างงาน
ภายนอก มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) 
 
  ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
  
นายชาตรี เจริญเนือง :   สอบถามความคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า 
ผู้ถือหุ้น   
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : โครงการ Phoenix  ของบริษัทฯ รวมถึงโครงการ UHV จะแลว้เสรจ็ภายในปี  2558 ซึ่ง 
 ประธานกรรมการฯ   จะท าให้โรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถเดินก าลังการผลิตได้เต็มที่ และมีก าไรขั้นต้นจากการ

ผลิตต่อหน่วย (GIM) เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งได้รับผลตอบแทนจากโครงการ  Phoenix  อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งเช่ือว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

นายทองอิน  แสงงาม :   สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ขาดทุน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ 
ผู้รับมอบฉันทะ    เสนอให้บริษัทฯ หาทางเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
นายอธิคม  เติบศิริ :   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้เรียนช้ีแจงไว้ข้างต้น ทั้งในเรื่อง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   โครงสร้างการผลิต ต้นทุนการผลิต และสภาวะภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งคิด

ค านวณโดยรวมแล้วเป็นเงินประมาณ  8,300  ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ได้มีโครงการ 
Phoenix มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ออกมาเพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ถือหุ้นให้ค าแนะน าแล้ว ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น 
บริษัทฯ ได้เตรียมส ารองเงินไว้แล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : บริษัทฯ ไดอ้อกจากแผนฟื้นฟูกิจการเม่ือปี 2549  ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 
ประธานกรรมการฯ    เพื่อความแข็งแกร่ง แต่เนื่องจากธุรกิจน้ ามันและปิโตรเคมี มีความผันผวนมาก ประกอบกับ 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินเป็นจ านวนมากที่ยังอยู่กระจัดกระจาย ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้หากใช้
เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว จึงเช่ือว่าบริษัทฯจะกลับมา
เติบโตอย่างม่ันคงได้อย่างแน่นอน 
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นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล : กล่าวช่ืนชมธุรกิจในกลุ่ม ปตท.ที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศชาติ ไม่ประสบปัญหาขาดแคลน 
ผู้ถือหุ้น   ด้านพลังงาน และยังสามารถเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย  

พร้อมทั้งเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ า และพลังงาน
ทางเลือก  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศ  ลดการพึ่งพาก๊าซ
จากต่างประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจาก IRPC มีทรัพย์สินเป็นจ านวนมากและมีศักยภาพพอที่จะ
ด าเนินการได้ และขอให้เพื่อนผู้ถือหุ้นต้ังค าถามให้กระชับ และสรุปประเด็นส าคัญ เพื่อให้
ได้รับค าตอบที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : กลุ่มปตท.ได้มีการจัดต้ังบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ประธานกรรมการฯ  ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าเพื่อใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และหากมีพลังงานไฟฟ้า 

เหลือพอก็จะจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส าหรับ IRPC มี
โรงงานผลิตพลังไอน้ าและไฟฟ้าร่วม  (Combined Heat & Power Project :CHP) โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช่ือเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 200 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) อีก 2 Block  หรือ  2 หน่วยผลิต 
รวมก าลังการผลิตประมาณ 200 เมกะวัตต์  (MW) ซึ่งบริษัทฯ จะได้น าเอาข้อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้นไปพิจารณาด้านความร่วมมือกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด ในเรื่อง
พลังงานไฟฟ้าต่อไป 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร: สอบถามถึง ศักยภาพโรงกลั่นน้ ามันของบริษัทฯ หลังจากทีโ่ครงการ Phoenix ประสบผล   
ผู้ถือหุ้น  ส าเร็จ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงระบบควบคุม

กระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ    
นายอธิคม  เติบศิริ :   โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจประเภทโรงกลั่นน้ ามันเช้ือเพลิง  จะมีการประเมินผลโดยแบ่งตาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่   ภูมิภาค (Region) ขนาดและความซับซ้อน (Size & Complexity) โดยมีดัชนีช้ีวัดความซับซ้อน  

ที่เรียกว่า  Complexity Index   ปัจจุบันโรงกลั่น IRPC ถูกจัดให้อยู่ในประเภทโรงกลั่นน้ ามันที่
มีประสิทธิภาพสูงในระดับ 6.6  และหากโครงการ UHV แล้วเสร็จ  จะท าให้โรงกลั่นของ  
IRPC  ขยับไปอยู่ที่ระดับ 9.9 ซึ่งเทียบเท่าโรงกลั่นน้ ามันช้ันน าในประเทศไทย แต่จะเป็นรอง
โรงกลั่น Jamnagar ในประเทศอินเดีย ของ Reliance Industries Ltd. ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาด
ใหญ่   มี Complexity Index ในระดับ 12 ส าหรับความสามารถในการแข่งขันในเชิง Margin 
นั้น  โรงกลั่นของบริษัทฯ จะอยู่สูงกว่าโรงกลั่นในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 20%   
 ส าหรับเรื่องการวิจัยและพัฒนาปิโตรเคมีนั้น บริษัทฯ ได้มีการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าองค์ความรู้และความต้องการของ
ตลาดมาแบ่งปันและพัฒนาร่วมกัน และเม่ือคิดค้นอะไรใหม่ ๆ ได้ ก็จะน าไปจดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป  โดยปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรด
พิเศษ (Special Product) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้สัดส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
30% จะเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ และ 70% จะเป็นผลิตภัณฑ์เกรดทั่วไป โดยต้ังเป้าว่าภายใน
ปี 2558 บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษให้ได้ถึง 60%  นอกจากนี้ในการบริหาร
จัดการโรงกลั่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น บริษัทฯ มีเครื่องมือที่เรียกว่า Linear Program 
ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะท าการวิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้าตามความต้องการ
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ของตลาดว่าบริษัทฯ ควรเดินก าลังการผลิตเท่าใด ใช้วัตถุดิบประเภทใดที่จะท าให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุดและได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุด และมีระบบ
การบริหารงานแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ท าให้สามารถติดตามและ
ปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยลดความเสี่ยงด้านความผัน
ผวนของราคา และเพิ่มก าไรส่วนต่างได้เป็นอย่างดี 

นายณัฐพงษ์ อภิมณฑ์รักษา :  กรรมการและกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามดูแลการประกอบกิจการของบริษัทฯ อย่างไร 
 ผู้ถือหุ้น  
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและ 
ประธานกรรมการฯ   ผลกระทบดังกล่าว โดยได้มีการประชุมหารือและพยายามป้องกันแก้ไขมาโดยตลอด  จะเห็น

ไดว้่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างมาก ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน หรือ
บริหารจัดการอย่างรอบคอบ และมีมาตรการแก้ไขตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ช้ีแจงไว้
แล้ว บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าได้วิตกกังวลและ
ให้ความเช่ือม่ันในศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้
มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีการติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อ
น าพาให้บริษัทฯ กลับมามีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม    จึงถือวา่ที่ประชุม

มีมติรับทราบ  

มติที่ประชุม  

  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2555 
  นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปผลประกอบการปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 959 ล้านบาท 
ลดลงเทียบกับปี 2554 ที่มีก าไรสุทธิ 3,941 ล้านบาท เนื่องจาก 

 ก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ  Market GIM  ลดลงร้อยละ 40  โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 5.83 
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่ปี 2554 อยู่ที่ 9.64 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เป็นผลจากอุปสงค์ที่ลดลงจาก
ปัญหาวิกฤตทางการเงินในยุโรป ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกา 

 ก าไรจากสต๊อกน้ ามันสุทธิ ลดลงจากปี 2554 จ านวน 1,515 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 141,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
จ านวน 9,858 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เป็นผลจาก 

 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4, 217 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เนื่องจากปริมาณขายในเดือนธันวาคม  2555  เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12  

 สินค้าคงเหลือลดลง 7, 557 ล้านบาท หร  ือร้อยละ 19 เนื่องจากปริมาณสินค้าลดลง ตามนโยบายการบริหารจัดการ
ปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

 หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 67,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น
จ านวน 11,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เป็นผลจาก 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 1, 880 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื่องจากปริมาณซื้อน้ ามันดิบลดลง ขณะที่ราคาน้ ามันดิบเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น  

 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 16, 859  ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  17 , 204  ล้านบาท 
ในขณะที่จ่ายช าระคืนเงินกู้ 2, 000 ล้านบาท  

  ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพร์ซวอ
เตอร์เฮาส์คู เปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว    
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 หน้า 165 – 261 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 ของหนังสือเชิญประชุมฯ    

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายสุริยนต์ จิตรากัณฑ์  : สอบถามเกี่ยวกับโบนัสค้างจ่ายในปี 2555 จ านวน 884 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ผู้รับมอบฉันทะ   
นายอธิคม เติบศิริ : โบนัสค้างจ่าย เป็นเงินโบนัสที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ในปี 2554 แต่มาจ่ายจริงในปี 2555  
กรรมการผู้จัดการใหญ่   จึงต้องลงรายการในบัญชีไว้ว่าเป็นโบนัสค้างจ่าย ซึ่งเป็นหลักการทางบัญชีทั่วไป ส าหรับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในรายงานประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ (ต้ังแต่หน้า 223 เป็นต้นไป) 

นายพิสิษฐ์ งามกิจวรสิน : เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจ ปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมี ซึ่งมี  
ผู้ถือหุ้น    ความผันผวนมาก 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ :  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ร่วมกับการนิคม  

ประธานกรรมการฯ       อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยเป็นการน าที่ดินของบริษัทฯ ที่อ าเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

ขออนุญาตผังจัดสรรต่อกนอ. และเม่ือแล้วเสร็จจะสามารถจัดสรรที่ดินในนิคมฯ เพื่อขาย

ให้แก่นักลงทุนที่สนใจได้ ส าหรับที่ดินหรือทรัพย์สินบริเวณอื่นของบริษัทฯ ได้อยู่ระหว่าง



หน้า 14/26 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การพัฒนาและหากมีพันธมิตรมาร่วมลงทุน บริษัทฯก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ประการใด ซึ่งถือเป็น

การลงทุนด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นไดใ้ห้ค าแนะน าไว้ 

นายสุเทพ ชัชวาลย์พันธ์ : เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาธุรกิจพลังงานลม หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ  

ผู้ถือหุ้น 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ :  บริษัทฯ มีที่ดินที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอยู่ประมาณ 2,200 ไร่  ขณะนี้ก าลังศึกษาความ 

ประธานกรรมการฯ         เป็นไปได้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม หรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 

นายชัชชัย คุณงาม :   สอบถามดังนี้ 1.โรงกลั่นน้ ามันไออาร์พีซี จัดเป็น Simple Refinery ใช่หรือไม่ และโรงกลั่น  

ผู้ถือหุ้น   น้ ามันของไทยออยล์ และบางจากถือเป็น Multiplex Refinery ใช่หรือไม่  2.โครงการ Phoenix 

ของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าไปแล้วเพียงใด เป็นไปตามแผนหรือไม่ 3.แนวทางบริหารจัดการ

ที่ดินและทรัพย์สินของบริษัทฯ และ 4.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) มีการขาย

หุ้นไออาร์พีซี ไปบ้างหรือไม่ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : โรงกลั่นน้ ามันไออาร์พีซี อยู่ในประเภทโรงกลั่นพื้นฐาน (Simple Refinery) ซึ่งสามารถพัฒนา 

ประธานกรรมการฯ            ให้เป็น Complexity Refinery ได้ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการไว้อยู่แล้ว ส าหรับ

โรงกลั่นน้ ามันของไทยออยล์และบางจาก จัดอยู่ในประเภทโรงกลั่นแบบคอมเพล็กซ์ 

(Complexity/ Multiplex Refinery) เนื่องจากมีหน่วยแตกโมเลกุล หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ ามัน ซึ่ง

สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ โดยประเภทของ

หน่วยกลั่นเป็นตัวบ่งช้ีระดับความซับซ้อนของโรงกลั่นน้ ามัน 

นายอธิคม  เติบศิริ :   ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Phoenix ซึ่งประกอบด้วย 18 Initiatives หรือ 18 โครงการหลัก 

กรรมการผู้จัดการใหญ่    โดยแล้วเสร็จไป 13 โครงการ คงเหลืออีก 5 โครงการ (UHV, Utilities , LAB,  Hydrocarbon 

Loss, Intellectual Property) คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการ (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556) 

ประมาณ 45.2% จากที่ต้ังเป้าไว้ 45.7% และจะแล้วเสร็จตามแผนได้ทันภายในปี 2558 

 ส าหรับการบริหารจัดการที่ดินของบริษัทฯ ที่จะน ารายได้มาสู่บริษัทฯ โดยเร็วนั้น ที่ดิน ที่

อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ อยู่ระหว่างจัดต้ังนิคมฯ ร่วมกับกนอ. 

คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะสามารถจัดสรรจ าหน่ายให้แก่นัก

ลงทุนที่สนใจได้ ที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต าบลเชิงเนิน จังหวัด

ระยอง ในปี 2555 ได้มีการขายให้แก่นักลงทุนชาวญ่ีปุ่นไปแล้ว 2 ราย ได้เงินมากว่า 500 ล้าน

บาท และยังอยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนรายอื่นเพิ่มเติม  ซึ่งรายได้จากการขายที่ดินนี้ ได้มี

ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย : ช้ีแจงกรณีการถือหุ้นไออาร์พีซีของ กบข.ว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา กบข.ไม่มีนโยบาย

กรรมการ    จ าหน่ายหุ้นไออาร์พีซี ปัจจุบันยังคงถืออยู่ในสัดส่วนประมาณ 5% 
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Mr.Basant Kumar Dugar : กล่าวชมบริษัทฯ ที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับท่ีต่ า กระแสเงินสดจาก 
ผู้ถือหุ้น  การด าเนินงานดี พร้อมแนะน าให้ บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่มากมายให้เกิดประโยชน์และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง พิจารณายืดอายุค่าเสื่อมราคาให้ยาวนานขึ้น ลดการเก็บส ารอง 
Spare Part ให้น้อยลง และหากจ าเป็น อาจระดมทุนโดยผ่านตราสารหนี้ เช่น การออกหุ้นกู้
ด้อยสิทธ ิConvertible Bond,  Hybrid Bond เป็นต้น 

  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้   

   มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,333,584,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.023 ไม่เห็นด้วย 1,026,481 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.007 และงดออกเสียง 130,414,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.969   

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี    2555 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 959 ล้านบาท เม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความจ าเป็นในการลงทุนโครงการ Phoenix และโครงการอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และความสามารถในการรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับท่ีเหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจแล้ว  คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี  2555 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ 
ข้อ 36 และข้อ 44  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 9 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้  
  ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  
  และก าหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2556  เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิ ธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  
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  อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
ข้อบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ปี 2555 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 3,941 (959) 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.12 0.08 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 2,447 1,635 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 62 N/A 
ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ :  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลลบ 
ผู้ถือหุ้น ต่อธุรกิจของบริษัทฯ กว่า 8,000 ล้านบาท ปัจจัยเหล่านี้จะยังคงมีผลกระทบต่อไป

จนถึงปีถัดไปหรือไม่ และขอให้ช้ีแจงเรื่องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเรือ
จ านวน 196 ล้านบาท ที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 261 ของ
รายงานประจ าปี 2555 

นายอธิคม  เติบศิริ :   ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้ช้ีแจงไปนั้น  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  คาดว่าในปี 2556 นี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งดูได้จากส่วนต่างราคาวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4/2555 ที่ผ่านมา รวมถึงเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้ จากการใช้เงินลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ รวมถึง
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นด้วย 

 ส าหรับเรื่องความเสียหายจากการเช่าเรือนั้น สาเหตุจากการที่บริษัทฯท าสัญญาเช่า
เรือเพื่อการขนส่งน้ ามันดิบในปี 2551-2552 แต่เรือที่เช่ามาไม่ได้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยตามที่ก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องเช่าเรือล าอื่นที่ได้มาตรฐานทดแทน 
ซึ่งมีค่าเช่าถูกกว่าค่าเช่าตามสัญญาเช่าเรือ ท าให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
สัญญาดังกล่าวขึ้นเป็นจ านวนเงิน 196 ล้านบาท แต่เม่ือเปรียบเทียบผลดีผลเสียทั้ง
ด้านความปลอดภัยและจ านวนเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเช่าเรือล าใหม่
นี้มากกว่าจ านวนค่าเสียหายที่ถูกเรียกร้อง ประมาณ 26 ล้านบาท 

นายวันชัย เจริญไวยเจตน์ :  กล่าวช่ืนชมที่บริษัทฯ มีรายได้การขายที่เพิ่มขึ้น และขอสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายใน 
ผู้ถือหุ้น      การบริหารทีเ่พิ่มขึ้น 250 ล้านบาท 
นายอธิคม  เติบศิริ :   ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้รวมค่าความเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเรือ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่   196 ล้านบาทไว้ด้วย ถ้าหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปจะเห็นว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายในการ 
     บริหารใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
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นายชัชชัย คุณงาม :     กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้ง ๆ ที่บริษัทฯ 
ผู้ถือหุ้น      ประสบภาวะขาดทุน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้   

 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,333,020,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.014 ไม่เห็นด้วย 1,633,423 หุ้น 
คิดเป็น   ร้อยละ 0.012 และงดออกเสียง 131,105,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.974  

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,635 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้  
  และก าหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2556  เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               

 ก่อนพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รวม 2 ท่าน) ออกจากที่ประชุม และมอบหมายให้นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 

 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อที่ประชุมดังนี้ 

  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3   ของ
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3   
  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับฉลาก และปี
ต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้  
  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (4) ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 5 ราย  ได้แก่ 
   1.นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  กรรมการ 
   2.นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  กรรมการอิสระ 
   3.นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการ 
   4.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์  กรรมการอิสระ 
   5.นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม   กรรมการ 
 
  เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย
พิจารณาตามคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งต้ังข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล
ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

3. มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ 
กลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น 

4. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
เป็นต้น 

5. หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ 
และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

รายช่ือ ประเภท หมายเหตุ 
1.นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน การบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 
2.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กรรมการอิสระ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บริหารรัฐกิจ และบริหารจัดการ 
3.นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การปกครอง และการบริหารจัดการ 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 
5. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน และบริหารจัดการ 
 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายช่ือบุคคลทั้ง 5 รายข้างต้น เห็นว่าเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อัน
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จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี้ รายช่ือกรรมการล าดับท่ี 2 และ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ     
 คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)  ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือทั้ง  5 รายดังกล่าวข้างต้น  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นใน
ภาพรวม จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกต้ังบุคคลทั้ง  5  ราย เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 5 รายข้างต้น   ปรากฏตามรายนามและ
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 ของหนังสือเชิญ
ประชุมฯ 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลใน

วาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

รายช่ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 13,301,646,841 98.781 32,835,532 0.244 131,297,627 0.976 
2.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 13,329,832,950 98.990 4,799,958 0.036 131,057,192 0.973 
3.นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 13,305,503,822 98.810 29,267,651 0.217 130,923,627 0.972 
4.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 13,330,698,338 98.997 3,533,555 0.023 131,463,207 0.977 
5. นายทรงภพ พลจันทร์ 13,304,960,383 98.806 29,506,510 0.220 131,228,207 0.975 

 

มติที่ประชุม  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ัง

บุคคลทั้ง  5 รายตามรายช่ือข้างต้น เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556   
 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เรื่องการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยไม่
มีการเสนอขอโบนัสกรรมการในวาระนี้  และมอบหมายให้นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม 
 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ 

 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”  



หน้า 20/26 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี้  
  1.ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
  2.ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  
 3.ขอบเขตหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายของกรรมการ 
  4.ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจมีการแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการในอนาคต 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2556 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556   
  เสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ต้ังแต่ปี 2555 ดังนี้ 

o คณะกรรมการบริษัทฯ : ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน 
และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ เดือน  และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท
ต่อครั้ง และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ ครั้ง  

o คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง   ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค่ากรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในอนาคต) : ก าหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมโดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม คือ ประธาน
กรรมการ 60,000 บาท / ครั้ง และ กรรมการ 45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง   

  2.โบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 

 เสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 

 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้

แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้    

  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,332,544,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.005 ไม่เห็นด้วย 3,448,795 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.026 และงดออกเสียง 130,615,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.970  

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2556  
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 
36 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 
และในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนในระดับเดียวกัน ดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี 
      เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2556 เป็นปีท่ี 6 
2. รายช่ือผู้สอบบัญชี   

เห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
1) นายวิเชียร  กิ่งมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ปี 2555)   
2) นายสมชาย จิณโณวาท   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2556 นับเป็นปีท่ีสอง 
3.   ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556   ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556  ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท 

ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2555 (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่ าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)  

4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์   หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ   
บริษัทย่อย  ผู้บริหาร  หรือ   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด PwC ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 2556  ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ จ านวน  12  บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด  บริษัท 
น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด   บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทรนไทย จ ากัด   บริษัท ไออาร์พีซี 
พลังงาน จ ากัด  บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด  บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด   บริษัท ระยอง แท้งค์ เทอร์มินัล 
จ ากัด   บริษัท ไออาร์พีซี เซอร์วิส จ ากัด   บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด   บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จ ากัด  และบริษัท  
พีทีที โพลีเมอร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  
       ทั้งนี้  PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2556 เป็นอัตราเท่ากับปี 2555 
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการท าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้ม่ันใจว่า 
ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการ
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556  ตาม
รายละเอียดที่ได้น าเสนอข้างต้น 

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล :  สอบถามเรื่องอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้น  

นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง : ช้ีแจงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 11 บริษัทรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,060,000 บาท 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเม่ือรวมกับค่าสอบบัญชีของ 
สายบัญชีและการเงิน   บริษัทฯ แล้วเป็นเงินประมาณ 4,160,000 บาท 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ :  เสนอว่า ควรจัดท าตารางเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ผู้ถือหุ้น  

MR.Basant Kumar Dugar :   เสนอแนะให้บริษัทฯ บันทึกบัญชีแบบ Perpetual Audit ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีอย่าง 
ผู้ถือหุ้น   ต่อเนื่องเพื่อทราบถึงการสะสมต้นทุนสินค้าทุกขั้นตอน จนกระทั่งผลิตเสร็จ ท าให้ 

  ทราบต้นทุนของสินค้าตลอดเวลา เพื่อสามารถวเิคราะห์ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการผลิต เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไปได้ 

นายอธิคม  เติบศิริ :   กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะรับไว้พิจารณา รวมถึงเรื่อง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  การเช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลด้าน IT (I-Cloud)  
 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้    

  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,334,269,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.014 ไม่เห็นด้วย 2,614,454 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.019 และงดออกเสียง 130,241,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.968  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบี เอเอส จ ากัด (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2556  โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้  

   1.นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

        (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ปี 2555) 
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   2.นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 

          (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
   3.นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
          (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2556 นับเป็นปีที่สอง   โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556  เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2555 (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว   
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท  ซึ่ง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศระยะเวลา 5 ปี (2556 – 2560) 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

  จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงิน 44,207 ล้านบาท เป็นหนี้สินสุทธิ 
37,683 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.51 เท่า มีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่เพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนให้
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เม่ือภาวะดอกเบี้ยต่ าและมีแนวโน้มสูงขึ้น  และสัดส่วนสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งอิงสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยในไตรมาสที่ 4/2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 4.2% ซึ่ง
ลดลงจาก 5.25% ในไตรมาสที่ 3/2555 
   ตามแผนธุรกิจส าหรับปี 2556 – 2560 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเป็นวงเงินทั้งสิ้น 65,738 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเงินลงทุนในโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ซึ่งเป็นโครงการหลักของโครงการ Phoenix  เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว และในช่วงปี 2556-2560 
บริษัทฯ ต้องช าระคืนเงินกู้จ านวนรวม 33,157 ล้านบาท 
  จากแผนการลงทุน และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 – 2560 บริษัทฯ ต้องการเงินทุน
เพิ่มเติมอีก 40,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรจัดหาเงินทุนระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ด้วยการ
ออกหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ สกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทั้งสิ้นในวงเงินไม่เกิน 30,000 
ล้านบาท หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯและคืนเงินกู้เดิมต่อไป 
  อนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2553-

2556) วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจ านวน 10,000 ล้านบาท จึงยัง

คงเหลือวงเงินออกหุ้นกู้ภายในปี พ.ศ. 2556 ตามมติดังกล่าวได้อีกไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ สกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา  5 ปี (ปี 2556 - 2560) ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 

ล้านบาท หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล : กล่าวชมฝ่ายบริหารที่บริหารจัดการจนได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ าลง พร้อมเสนอแนะให้ 
ผู้ถือหุ้น    บริษัทฯ พิจารณาออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งอาจท าให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ าลง 
นายชัชชัย คุณงาม :   สอบถามเกี่ยวกับ Credit Rating ของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เม่ือเทียบกับ 

ผู้ถือหุ้น   การออกหุ้นกู้เม่ือปี 2553 รวมถึงระยะเวลาการออกหุ้นกู้ และอัตรา Debt to Equity Ratio (DE) 

นายอธิคม  เติบศิริ : กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และช้ีแจงเกี่ยวกับ Credit Rating ของบริษัทฯ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency: CRA) ที่มีความเป็นสากลและ 

    ทั่วโลกให้การยอมรับ  3  แห่งไดป้ระเมินบริษัทฯ ดังนี้  Fitch (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.)   

ให้คะแนนบริษัทฯ ที่  A-  , Moody’s Investor Service ให้คะแนนบริษัทฯ ที่ BAA3  และ  

Standard and Poor’s ให้คะแนนบริษัทฯ ที่ BBB- 

  ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนั้น น่าจะถูกลง กว่าปี 2553 เนื่องจากกระแสเงินสดในตลาดยังมี
อยู่สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Credit Rating และวิธีการออกหุ้นกู้ในขณะนั้น 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้นั้น เพื่อใช้ลงทุนตามแผนธุรกิจส าหรับปี 2556 – 2560 
ของบริษัทฯ และบางส่วนจะน ามาช าระหนี้เงินกู้เดิมประมาณ 35,000 ล้านบาท (เม่ือหนี้ถึง
ก าหนดช าระ)  ดังนั้น DE จึงยังอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่า 0.8 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ :  ขอให้บริษัทฯ พิจารณารูปแบบและวิธีการออกหุ้นกู้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
ผู้ถือหุ้น ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอให้น าเสนอสรุปผลการออกหุ้นกู้และการช าระคืนเงินกู้ในแต่ละครั้ง 

ในรูปแบบตาราง เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ : สอบถามเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะน ามาใช้ในโครงการ Phoenix ในปี 2556 นี้ 
ผู้ถือหุ้น  
นายอธิคม  เติบศิริ : เงินกู้ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ประมาณ 1,100  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท และที่เหลือจะเป็นโครงการย่อย ๆ  
นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา :   สอบถามเกี่ยวกับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ยังเหลืออยู่  ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือปี  2553 
ผู้ถือหุ้น      
นายอธิคม  เติบศิริ : ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2553-  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2556) วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจ านวน  

10,000 ล้านบาท จึงยังคงเหลือวงเงินออกหุ้นกู้ภายในปี 2556 จากมติดังกล่าวได้อีกไม่เกิน  
10,000 ล้านบาท 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้    

  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 13,339,488,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.050 ไม่เห็นด้วย 3,015,079 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.022 และงดออกเสียง 124,902,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.927   



หน้า 25/26 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศสกุลเงินบาท และ/หรือสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556 - 2560) ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ :  แสดงความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของงบการเงินว่า สาเหตุการขาดทุนส่วนหนึ่งน่าจะ 
ผู้ถือหุ้น    มาจากการบริหารต้นทุนขายในปี 2555 ที่สูงกว่าปี 2554 ค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทฯ  
    พิจารณาการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนเกิน 
    มูลค่าหุ้นตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างไรหรือไม่ 
นายอธิคม  เติบศิริ : กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นส าหรับเรื่องส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้น เปน็ส่วนที่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่    ผู้ถือหุ้นจ่ายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น (พาร์ 1 บาท) ในทางบัญชี จึงต้องท าการบันทึกเป็น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้น ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการอยู่แล้ว  
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี :  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ท าให้  
ผู้ถือหุ้น    ขาดทุน และขอทราบความคืบหน้าเรื่องคดีความกับกลุ่มผู้บริหารเดิมของบริษัทฯ 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : อธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการ 
ประธานกรรมการฯ    ป้องกันแก้ไขเยียวยาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถลดผลกระทบไปได้เป็นจ านวนมากถึง 

ประมาณ 3,400 ล้านบาท และให้ความเช่ือม่ันว่าแนวโน้มในอนาคต ผลประกอบการของ 
บริษัทฯ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีมาตรทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี 2558 เม่ือโครงการ UHV ของบริษัทฯ แล้ว
เสร็จ จะท าให้บริษัทฯ สามารถเดินก าลังการกลั่นน้ ามันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และ
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

นายมานิตย์ สุธาพร :  คดีความมีทั้งหมด 132 คดี จบไปแล้ว 31 คดี ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นและคดีทั้งหมดไม่มีผล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ 
สายกฎหมาย 
นายพรทรรศน์ ชิตญา :  กล่าวช่ืนชมกรรมการทุกท่านที่ไม่ขอรับโบนัสส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555  
ผู้รับมอบฉันทะ   พร้อมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  
นายอธิคม  เติบศิริ : บริษัทฯ ได้ท า การบริหารความเสี่ยง 3 ประเภท คือ 1.การบริหารให้ราคาน้ ามันดิบท่ีซื้อ ตรง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   กับเดือนที่ขาย  (Time Spread) 2.การบริหารส่วนต่างของราคาน้ ามันดิบกับผลิตภัณฑ์ เช่น การ 

ท าสัญญาขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการประกันส่วนต่างราคา  และ  3.การกระจายความเสี่ยงโดยมี
ความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท.เพื่อกระจายความเสี่ยง อีกทั้งศักยภาพของบริษัทฯ 
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สามารถที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจปลายน้ าได้  (Downstream) ซึ่งจะมีความผันผวนน้อยกว่าธุรกิจ  
ต้นน้ า (Upstream) 

นายชัชชัย คุณงาม :   กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริหารกิจการของบริษัทฯ และพิจารณา 

ผู้ถือหุ้น  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และหวังว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 จะดีขึ้น  

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน 

นายธนโชติ ธรรมานุสาร :   สอบถามความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการระหว่าง PTTGC และ IRPC 

ผู้รับมอบฉันทะ    

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : ความร่วมมือกันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการ มีกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของ 

ประธานกรรมการฯ   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก ากับดูแล และบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งหากเป็น

ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายก็สามารถที่จะด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองเพื่อความแข็งแกร่ง จึงยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ อีกทั้ง

ปัจจุบัน มีการศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท.อยู่แล้ว  

 

 เนื่องด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามในวาระนี้ และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกล่าว

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุมในวันนี้   และขอยืนยันว่า คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน 

ทุกคนจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติ

โดยรวม  และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

ปิดการประชุมเวลา 12.55 น. 
 
               

.....นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ..... 
(  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ) 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 

 
.....นายอธิคม เติบศิริ..... 
(  นายอธิคม  เติบศิริ) 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ
คณะกรรมการ 

 

 
.....นางสาวมนวิภา จูภิบาล..... 
(นางสาวมนวิภา  จูภิบาล) 

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม 


