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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 นาฬิกา 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 
ก่อนเริ่มการประชุม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้จัดฉายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและทางออก
ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา 
 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   ประธานกรรมการ 
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายทรงภพ พลจันทร์   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
5. นายสรัญ รังคสิริ    กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
6. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายสุรงค์ บูลกุล    กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. พลโท สสิน ทองภักดี   กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
9. นายประมวล จันทร์พงษ์     กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
10. นายสมนึก บ ารุงสาลี   กรรมการ 
11. นายประสิทธิ์ สืบชนะ   กรรมการ 
12. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 

   ก่อนการแนะน าผู้บริหาร ประธานกรรมการกล่าวแสดงความเสียใจและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2558 นายกฤษฎา อุทยานิน  กรรมการบริษัทฯ และด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน  ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาต้ังแต่ปี  2554  ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ท่านได้อุทิศเวลาและความรู้ความสามารถปฏิบัตหิน้าที่ให้กับบริษัทฯ ด้วยความเข้มแข็ง ในนามคณะกรรมการบริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณท่าน และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านมา ณ  ที่นี้  
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน 
2. นางสาวมนวิภา  จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท 
3. นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักบริหารความย่ังยืน 
5. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ 
6. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด 
7. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
8. นายธรรมศักด์ิ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี 
9. นายศิริเมธ ล้ีภากรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
10. นายชลอ ภานุตระกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  
                                             บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า  บริษัท วีระวงศ์,  ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

ตัวแทนผู้สังเกตุการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1. นางสาวรัชดา คลองโปร่ง   อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
2. นายสุรพงษ์ เต็มบุญประเสริฐสุข  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 
 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
20,475,000,000 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นส่ี
ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยสามสิบส่ีล้านส่ี
แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยส่ีสิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน  
 

  มีผู้ถือหุ้น* มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจ านวน  2,826 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
12,027,570,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.86 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
* หมายเหตุ   

1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมคร้ังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  4,193 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 14,545,790,483 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 71.18 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แสดงผลสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายก่อนปิดประชุม 

2. บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
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ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  เร่ืองเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 เป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน นับต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และก่อนจะพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนนตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือ
รับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น เว้นแต่การออก
เสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
  2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
  3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบคะแนน
ผู้ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งใบลงคะแนน
ในแต่ละวาระ เมื่อเลิกประชุมแล้วขอให้คืนใบลงคะแนนใส่กล่องที่ประตูทางออกห้องประชุม 
 4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้
สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 
แล้วจึงถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 
วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมติของผู้ถือหุ้น ท าให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้าและพร้อมที่จะ
เติบโตอย่างมั่นคง ส่วนหนึ่งของความส าเร็จนี้มาจากความเชื่อมั่น ความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
  ประธานฯ ได้กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา  และส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นการประชุมแบบ 
Green Meeting เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นแบบ 
Green Meeting* จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) ต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2556 และขอบคุณในความร่วมมือ
ของทุกท่านที่ได้สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ในเร่ืองดังกล่าว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน 
* หมายเหตุ   
  แนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)  ที่บริษัทฯ ด าเนินการ : การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้น
โดยแนบรายงานประจ าปี และรายงานความย่ังยืนเป็นแผ่น CD ROM การจัดอาหารส าหรับผู้ถือหุ้นด้วยการใช้วัตถุดิบที่เป็น
ของท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ การปรับต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไว้ที่  25 องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดพลังงาน การตกแต่ง
สถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางหรือดอกไม้พลาสติกที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ การเตรียมถังขยะแยกประเภทส าหรับ
ขยะรีไซเคิล การจัดมุมอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ผู้ถือหุ้นบริการตนเอง การมีจุดรับกระดาษเหลือใช้จากการประชุม และสถานที่
ประชุมสามารถเดินทางได้โดยรถประจ าทางและรถไฟฟ้า  
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2557 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 92 – 118 และรายงานความย่ังยืนประจ าปี 2557 หน้า 104 – 113 ที่ได้
จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว โดยมีเป้าหมายที่คณะกรรมการให้ความส าคัญทั้งด้านการด าเนินธุรกิจ  
ด้านสังคม  ด้านส่ิงแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน และการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามแผน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2557 มีการประชุม รวม 13  คร้ัง และได้รับ
การชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
สรุปผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
 

   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  นายธรัมพ์ ชาลี

จันทร์  และนายกฤษฎา อุทยานิน  
  โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 12 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่  

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2557 รวม 4 ฉบับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วนเพียงพอ 

 สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับผู้เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ จ านวน 5 เร่ือง 

 สอบทานแผนงาน และติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
บริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพบว่าบริษัทฯ ยังคงด าเนินการในเร่ืองนโยบายและกระบวนการต่อต้านคอร์
รัปชัน  อย่างต่อเนื่อง  

 สอบทานและก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้ส านักตรวจสอบภายใน พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ  
ส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อพนักงานและผู้บริหารให้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่ าเสมอ และในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนทางตู้ ปณ. โดยมี ส านักตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานอิสระในการรับเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

  นายทรงภพ พลจันทร์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในปี 2557  ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  นายสุรงค์  บูลกุล  และนายทรงภพ พลจันทร์  
  โดยในปี 2557  มีการประชุมรวม 9 คร้ัง ภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 

 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับและกฎเกณฑ์เก่ียวกับจ านวนกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  หลักเกณฑ์การแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการก าหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับองค์กรชั้นน าอื่นๆ แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)  แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล  

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557  

 พิจารณาคัดเลือกกรรมการ  ทดแทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระ 

 พิจารณาคัดเลือกกรรมการชุดย่อย 

 พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ   

ภาวะผู้น า และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

  นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการด าเนินงานดังนี้  
  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวัชรกิติ วัชโรทัย พลโท สสิน 
ทองภักดี และนายประมวล จันทร์พงษ์    
  โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 7 คร้ัง ภารกิจที่ส าคัญ  ได้แก่  

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ 4 TIA คือ 
ได้คะแนนในช่วง 90-99 คะแนน และได้รับการรับรอง Green Meeting จากส านักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) เป็นปีที่ 2 และได้น าแนวทางไปใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือไออาร์พีซี 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเอง  โดยมีการประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมิน
กรรมการชุดย่อยทุกชุด สรุปผลการประเมินฯ ในปี 2557 ด้วยคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 ทุกประเภท 

 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2557 ซึ่งรวมถึงเร่ืองการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน การเป็นพลเมืองที่ดีของโลกตามแนวทาง UN Global Compact ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติต้านทุจริตของภาคเอกชนไทย หรือ CAC   เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้รับผลประเมิน CGR 
ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ 

 ได้รับการประเมินผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ ดีบริษัทจดทะเบียนไทย ตามเกณฑ์  ASEAN CG Scorecard  
2013/14  อยู่ในกลุ่ม 17 บริษัทแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ สูงกว่า 90 คะแนน และได้รับรางวัล CG ในระดับประเทศ และ
ระดับสากลหลายรางวัล ได้แก่ รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding 
Companies on Corporate Governance จากวารสาร Corporate Governance Asia  รางวัล The Winner of the 
Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014  โดยสถาบัน Institute of Directors 
(IOD) ประเทศอินเดีย เป็นต้น 

 

  นายสรัญ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งแต่งต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงปลายปี 2557 ประกอบด้วย
กรรมการ  3 ท่าน  คือ นายสรัญ รังคสิริ นายวุฒิสาร ตันไชย  และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เพื่อเน้นบทบาทการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเส่ียงในระดับกรรมการให้เข้มข้นและชัดเจนขึ้น  
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  โดยในช่วงต้นปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวม 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาและอนุมัติแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ส าหรับ ปี 2558 
 

  ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปะจ าปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ 
 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่   แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557  โดยใช้ส่ือ
วีดิทัศน์* ความยาวประมาณ 17 นาที  โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
* หมายเหตุ   
  1.บริษัทฯ ได้จัดท าวีดิทัศน์เป็นภาษาไทยพร้อมค าบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน อันเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบใน
หนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้น ามาสรุปรายงานในวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน 
 
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน าของเอเชีย ในปี 2563 บริษัท ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ภายใต้

โครงการฟีนิกซ์ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันโครงการเหล่านั้นได้ส าเร็จลุล่วงจนเหลือโครงการสุดท้ายที่ชื่อว่า “UHV” ซึ่งมี

ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2558  และด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จหลายๆ ด้าน  ดังนั้น ในปี 2557 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจหลักด้วยแผนกลยุทธ์เพื่อท าให้ธุรกิจหลักแข็งแรงและสามารถแข่งขันได้ ภายใต้แผนกล

ยุทธ์ Strengthening Core Business  บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ DELTA ซึ่งประกอบไปด้วย Operational Excellence (การ

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ) Commercial Excellence (การค้าและการตลาดที่เป็นเลิศ) และส่วนฐานที่ส าคัญ HR Excellence (การ

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ) ในการขับเคล่ือนทั้งด้านปฏิบัติการการค้าและการตลาด 

 นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจหลักให้แข็งแรงแล้ว บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดี ดูแล
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ควบคู่กันไป เพื่อให้ม่ันใจว่า IRPC จะด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
 

สรุปผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจ าปี 2557 
  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 272 ,968 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 3 เนื่องจากปริมาณขายลดลง 
แบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 75  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีร้อยละ 24  และรายได้อื่นร้อยละ 1 
  บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market GIM  อยู่ที่ 15,788 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.63 
เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.67 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล ซึ่งเป็นผลจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีปรับตัวดีขึ้น และจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดภายใต้โครงการ  DELTA ในขณะที่
ปริมาณการผลิตลดลงจากเหตุเพลิงไหม้หน่วยผลิต VGOHT ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้รับชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนแล้วส่วนหนึ่ง เป็นเงิน 1,710 ล้านบาท 
  อย่างไรก็ตาม จากระดับราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงอย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน ส่งผลให้ 
EBITDA ในปี 2557 ติดลบ 1,402 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 5,235 ล้านบาท 
  ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 162,798 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มีหนี้สินรวม 94,894 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 7,813 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการออกหุ้นกู้ในประเทศ 15,000 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว 3,000 ล้าน
บาท ขณะที่บริษัทฯ ได้ใช้เงินไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนด 7,000 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ยืม 2,000 ล้านบาท 

 



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
หน้า 7/28 

เหตุการณ์ท่ีส าคัญในปี 2557 
  ภาพรวมผลประกอบการปีที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง เพราะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เร่ิม

ต้ังแต่เหตุการณ์ความไม่สงบและประท้วงในช่วงต้นปี 2557 จนมาถึงช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน 2557 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้

หน่วยผลิตหน่วยหนึ่งของบริษัทฯ พนักงานได้ทุ่มเทอย่างเต็มความรู้ความสามารถในการกอบกู้หน่วยผลิตให้กลับขึ้นมา ถือว่า

เป็นบทเรียนส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ ต้องหันมามุ่งเน้นพัฒนาเร่ืองความปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

 ในช่วงปลายปี 2557 ราคาน้ ามันดิบได้ปรับลดลงอย่างรุนแรงจากการเปล่ียนนโยบายของกลุ่มโอเปค  ที่แต่เดิม
พยายามรักษาระดับราคาให้สูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทฯ 
เพราะบริษัทฯ ต้องน าน้ ามันดิบมากล่ันเป็นน้ ามันส าเร็จรูปและผลิตปิโตรเคมี  โดยใช้เชื้อเพลิงมากกว่า 6% โดยน้ าหนัก ดังนั้น 
การที่ค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจากราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้นด้วย  ขณะเดียวกันเมื่อราคาน้ ามันดิบลดลง
อย่างรุนแรง จากระดับที่เคยสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล มาถึงระดับ 50 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล ท าให้บริษัทฯ ขาดทุน
ในส่วนของสต็อกน้ ามัน โดยเป็นการขาดทุนทางบัญชีถึงประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่เนื่องจากโครงการ DELTA บริษัทฯ 
สามารถสร้างรายได้เพิ่มในส่วนนี้ถึง 2,000 ล้านบาท และจากการบริหารความเ ส่ียงเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ ามัน 
บริษัทฯ สามารถกอบกู้รายได้เพิ่มมาอีก 1,700 ล้านบาท อีกทั้งในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้มีการยุติคดีทั้งหมดที่มีกับกลุ่มผู้ถือ
หุ้นเดิม โดยบริษัทฯ สามารถขายทรัพย์สินบางส่วนไปให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เครดิตภาษีจากหนี้สินต่างๆ 
ที่มีต่อกันรวมเป็นเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท จากผลส าเร็จด้านต่างๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติ ท าให้บริษัทฯ 
สามารถลดผลกระทบจากการขาดทุนสต๊อกน้ ามันลงได้อีกกว่า 5 พันล้านบาท ผลประกอบการโดยรวมจึงขาดทุนสุทธิ 5,235 
ล้านบาท ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างย่ิงในส่วนนี้   
 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  นอกจากเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายการดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป 
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนับเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ได้
บริจาคเม็ดพลาสติก Polypropylene ในการใช้ประกอบการท าขาเทียม และที่ส าคัญกว่านั้นคือ เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้ใส่
สารเติมแต่งที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีการต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BANBAX นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ร่วมกับนักวิจัยของมูลนิธิขาเทียมในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฯ ที่มีชื่อว่า Ultra High Molecular Weight 
Polyethylene น ามาใช้ผลิตข้อเข่าเทียม ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือความแข็งแกร่ง ทนต่อแรงเสียดทาน เหมาะจะน ามาใช้แทน
โลหะในการผลิตข้อเข่าเทียม และจะถือโอกาสถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างย่ิง 
  ทางด้านชุมชน บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ บริหารจัดการน้ าเพื่อชุมชนรองรับวิกฤต
ในช่วงภัยแล้ง โดยบริษัทฯ ได้ช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่บ้านหนองยาง ต าบลล าไทรโยง อ าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ท าให้จะมีปริมาณน้ าส ารองเพียงพอให้ชุมชนถึงมากกว่า 300 ครัวเรือน 
  ทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริษัทฯ ได้

ร่วมกับกรมโรงงาน และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้มีการ

เซ็นสัญญาความร่วมมือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริเวณไออาร์พีซี ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสมบูรณ์แบบ และกรมโรงงาน 

จะให้นิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เป็นต้นแบบให้นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ มาดูและพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเอง เป็นการ

ยกระดับมาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เข้าสู่ระดับสากลได้อย่างดี 
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 นอกจากความใส่ใจในสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความส าเร็จและได้รับใบรับรองและ
รางวัลอันทรงเกียรติจากหลากหลายสาขา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาคือการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก 
DJSI หรือดัชนีความย่ังยืนของ Dow Jones ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอยู่ในประเภท Emerging 
Market ในกลุ่ม Oil & Gas industries  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สามารถจะมั่นใจได้ว่าบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จะยึด
มั่นในการประกอบธุรกิจ โดยจะท าควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ ถูกคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ใน DJSI ต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต 
 

โครงการลงทุนที่ส าคัญในปี 2558 / เป้าหมายในอนาคต  
  ส าหรับเป้าหมายในปี 2558 ส่วนแรกคือ โครงการ UHV ซึ่งเป็นโครงการส าคัญที่บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนไปกว่า 34,000
ล้านบาท และเป็นโครงการสุดท้ายภายใต้แผนฟีนิกซ์  โดยจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งจะท าให้โรงกล่ันของบริษัทฯ มี
ความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมาก 
  ส่วนที่สอง คือ โครงการ DELTA พัฒนาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาคาดว่าจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มไม่ต่ ากว่า 4,000  
ล้านบาท 
  ส่วนที่สาม จากสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบที่ต่ าลงอย่างมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของบริษัทฯ ลดลงถึง

คร่ึงหนึ่ง จากเดิมที่ราคาน้ ามันดิบสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงมากกว่า 6 เหรียญ

สหรัฐฯ /บาร์เรล ขณะที่ราคาน้ ามันดิบลดต่ าลงมาคร่ึงหนึ่ง ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงมาอยู่ในระดับเพียง  3 เหรียญ

สหรัฐฯ /บาร์เรล เท่านั้น 

  ส่วนที่ส่ี โอกาสที่จะมีก าไรจากราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น เพราะจากการคาดการณ์ในช่วงปลายปีคาดว่าราคาน้ ามันดิบ

น่าจะอยู่ในช่วง 60-70 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล จะท าให้มีการบันทึกก าไรคืนกลับมาจากที่ขาดทุนสต๊อกน้ ามันในปีที่ผ่านมา  

และจากการที่ราคาน้ ามันดิบทรงตัวอยู่ในระดับต่ า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาคให้เติบโตเร็วขึ้น ท าให้

ความต้องการทั้งน้ ามันและปิโตรเคมีเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน อันจะสนับสนุนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่

ดีกับผลประกอบการของบริษัทฯ  

  อีกส่วนหนึ่งก็คือ การร่วมทุนกับต่างประเทศ เมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท 

PCC Rokita ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ผลิต Polyurethane รายใหญ่ในยุโรป ในการท าการตลาดร่วมกันในประเทศไทย ท าให้

บริษัทฯ สามารถเดินเคร่ืองจักรได้อย่างเต็มก าลังการผลิต  

  ส าหรับแผนระยะยาว โครงการที่ส าคัญคือ โครงการขยาย Polypropylene 3 แสนตัน จะแบ่งเป็น  2 ส่วน  คือ ส่วน

แรกเป็นการขยายก าลังผลิตจากหน่วยผลิตเดิมเพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตัน ส่วนที่สองเป็นการสร้างหน่วยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ที่เราเรียกว่า In Line Compound คือสามารถใส่สารประกอบเติมแต่งคุณสมบัติพิเศษเข้าไปผสมเพื่อผลิตเป็นเม็ด

พลาสติกเกรดพิเศษส าเร็จรูปในขั้นตอนเดียว เป็นการลดค่าใช้จ่ายและตอบสนองความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ตลาดยานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญในประเทศไทย   นอกจากนี้ อีกโครงการหนึ่งที่ส าคัญคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

มูลค่าเพิ่มสูงที่เราเรียกว่า Specialty โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถผลิตได้ 35% และต้ังเป้าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ 

จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้เพิ่มขึ้นถึงระดับ 50-60% ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 
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  นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้กล่าวว่า ในนามของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ขอถือโอกาสขอบพระคุณท่านผู้

ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน  

และขอเป็นตัวแทนพนักงานในการให้ค ายืนยันต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส พร้อมไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้องค์กรมีความย่ังยืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์

สูงสุดต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ                     
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
นายทองอินทร์  แสงงาม    
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ 
ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม       
ผู้ลงทุนไทย 
 
 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 

กล่าวชมเชยการจัดท ารายงานการประชุมฯ และหนังสือเชิญประชุมฯว่าท าได้ดีมาก มี
รายละเอียดครบถ้วน รวมถึงการบรรยายของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกิจกรรมด้าน  CSR 
พร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าและมีข้อสังเกตดังนี้  1.ควรระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ว่า
คณะกรรมการได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่และวันที่
เท่าไหร่ 2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างสูง 3.คุณสมบัติการเป็นพนักงานของบริษัทฯ กรณี
มีประวัติให้ออกจากราชการ และ 4.กรณีพนักงานเกษียณแล้ว ยังคงท างานให้กับบริษัทฯ อยู่   
 
กล่าวชื่นชมผลงานของบริษัทฯ ที่ท าให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และเสนอแนะให้มีการจัด
กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจทุกท่านได้มีโอกาส และมี
ค าถามว่า การบริหารจัดการที่ดินของบริษัทฯ ที่มีเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ มีการค้าที่ดิน
หรือไม่ รวมถึงขอให้เพิ่มรายละเอียดผลประกอบการที่ส าคัญของบริษัทฯ ในหนังสือเชิญ
ประชุมฯ เช่น รายได้ รายจ่าย ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธิ ก าไรสะสม ก าไรต่อหุ้น และการเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น  
นายทองอินทร์ฯ ได้แจ้งที่อยู่ของตนเองเพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไป 
 
กล่าวชมเชยบริษัทฯ ที่ให้ความร่วมมือในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวทางของ CAC 
รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI หรือดัชนีความย่ังยืนของ Dow Jones และ
เสนอแนะให้มีการถามตอบเร่ืองการบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นช่วงๆ  อยากให้มีข้อมูลตัวเลข
ทางการเงินที่ส าคัญระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯด้วย พร้อมชมเชยการจัดท ารายงานการ
ประชุมฯ ที่ท าได้ละเอียดมาก 
 
คณะกรรมการ ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 2/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นนั้น เนื่องจากใน
ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการขยายกิจการค่อนข้างเยอะ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วง 
3-4 ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ค่อยดี ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนที่สูงอันเนื่องจาก
ราคาน้ ามันดิบสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงจึงสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันราคาน้ ามันดิบลดต่ าลง เชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะต้องดี
ขึ้น และจะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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ส าหรับกรณีที่สอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ ไม่ใช่พนักงานประจ าแต่อย่างใด ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมายและเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ยุติคดีกับกลุ่มผู้บริหารเดิมลงได้ อีก
ทั้งบริษัทฯ ยังคงมีงานด้านกฎหมายต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของท่านให้มาช่วย
ดูแล ส่วนกรณีผู้บริหารที่เกษียณมีเพียง 1 ท่าน คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเคมีและการกล่ัน ซึ่งท่านเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท. ดูแลโรงแยกก๊าซ
ทั้งหมด ท่านมีประสบการณ์สูงมาก ปัจจุบันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ (โครงการ 
UHV) 34,000 ล้านบาท  ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น จากประสบการณ์ของท่าน บริษัทฯ จึงขอให้
ท่านช่วยก ากับดูแลงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   
การเย่ียมชมโรงงานที่เสนอให้เพิ่มรอบมากขึ้นนั้น จะรับข้อเสนอไว้พิจารณา กรณีที่ดินของ
บริษัทฯ นั้น ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 12,000 ไร่ เป็นที่ดินที่ได้ซื้อไว้ด้ังเดิมต้ังแต่สมัยเป็น 
TPI ซึ่งคณะกรรมการมีนโยบายให้ขายที่ดินที่ไม่มีศักยภาพและบริษัทฯ ไม่มีแผนการใช้
ประโยชน์ออกไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ และขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ใน
การค้าที่ดินแต่อย่างใด 
ส าหรับข้อแนะน าอื่นๆ ขอรับไว้พิจารณาด าเนินการ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับ           
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557  สรุปดังนี้ 
 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคมตลาด (Market GIM) 7.63 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 
0.67 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล และจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงท าให้มี Stock loss 4.98 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ขณะที่มี
ก าไรจากการบริหารความเส่ียง (Oil hedging)  0.84 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เทียบกับปี 2556 มี Stock gain 0.59 เหรียญ
สหรัฐฯ/บาร์เรล และก าไรจาก Oil hedging  0.84 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ส่งผลให้มีก าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (A/C 
GIM) อยู่ที่ 3.50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  ต่ ากว่าปี 2556 4.89 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  หรือร้อยละ 58  โดยมีขาดทุนสุทธิ 
5,235 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ที่มีก าไรสุทธิ 826 ล้านบาท ลดลง 6,061ล้านบาท 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 162,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน190 
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.12 เป็นผลจาก 

 ลูกหนี้การค้าลดลง 9,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับลงตามราคาตลาด ขณะที่ปริมาณขาย
ใกล้เคียงกัน 
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 สินค้าคงเหลือลดลง 9,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เนื่องจากราคาสินค้าคงเหลือปรับลดลงร้อยละ 29 ตามการปรับลง
ของราคาน้ ามันดิบ  ขณะที่ปริมาณสินค้าส้ินปี 2557 เทียบกับส้ินปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 7.28 ล้านบาร์เรล เป็น 7.41 ล้าน
บาร์เรล หรือร้อยละ 2  

 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 17,731ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เนื่องมาจากโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด 
(UHV) ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างตามแผนงาน 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 94,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวน 7,813 
ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เป็นผลจาก 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 10,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 เนื่องจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับลง  ขณะที่เจ้าหนี้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
551 ล้านบาท 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 8,699 ล้านบาท  

 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 9,061ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นกู้ในประเทศ 15,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบก าหนด 7,000 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 
2,000 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 67,904 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวน
7,623 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 เป็นผลจาก  

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2557 จ านวน 5,235 ล้านบาท  

 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2557 จ านวน 2,043 ล้านบาท 
 

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์  
เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2557 หน้า 188-291 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมฯ 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ                     
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ ผ่านมาถือว่าดีหรือไม่ ควรใส่ความเห็นของ
คณะกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ชัดเจน  รวมถึงการคาดการณ์ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในอนาคต 
  

ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมาก โดยราคาน้ ามันตกต่ าอย่างมากในช่วงกลางปี คือ
หลังเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์ราคาน้ ามันตกต่ าแล้ว คาดว่า
บริษัทฯ จะมีผลก าไรสุทธิถึงประมาณ 5,000 ล้านบาท ส าหรับในปี 2558 นี้ นักวิเคราะห์เชื่อ
กันว่าราคาน้ ามันดิบน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ดังนั้น จึงไม่น่าจะมี
ปัญหาจาก Stock Loss เกิดขึ้นอีก บริษัทฯ จึงน่าจะมีผลประกอบการที่เป็นบวก  ส าหรับ
ความเห็นของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวตามที่
ได้น าเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

นางสุนี  แซ่ซึง 
ผู้ถือหุ้น 
 
 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามเก่ียวกับ 1.เงินกู้ระยะส้ันที่ไม่มีหลักประกัน ในรายงานประจ าปี หน้า 249  และ    
2.การลงทุนในปี 2558  พร้อมเสนอแนะให้บริษัทฯ ยกระดับ CSR ให้เป็นองค์กร 
 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนโครงการต่างๆ มากมาย แต่ไม่ได้ใช้วิธีเพิ่มทุนเพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงได้ใช้การขยายระยะเวลาการช าระค่าน้ ามันดิบ (Credit 
term) กับ ปตท. และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  โดยเป็นเงินกู้ระยะส้ันที่ไม่มีหลักประกันซึ่ง
มีดอกเบี้ยต่ ามาก และบริษัทฯ มั่นใจว่า จะสามารถหาเงินมาช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าวได้ตาม
ก าหนดเวลาอย่างแน่นอน 
กิจกรรม CSR  บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่  5
อ าเภอรอบโรงงานที่จังหวัดระยอง  บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนทั้งแผนระยะส้ัน 
ระยะยาว  และบางโครงการ บริษัทฯ มีการด าเนินงานด้าน CSR ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เช่น   
การจัดต้ังสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในปี 2558 นอกจากโครงการ UHV แล้ว ยังมีอีก 1 โครงการ
คือ โครงการขยายก าลังการผลิต Polypropylene 3 แสนตัน เงินลงทุนประมาณ 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เป็นโครงการลงทุนต่อเนื่องจาก UHV แล้วเสร็จประมาณปี 2560 ซึ่งจะท าให้
บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น โดยสรุป บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนในช่วง 5 ปี
ข้างหน้าประมาณ 28,000 ล้านบาท 
 

การลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การให้ผลตอบแทนอย่างไร การพัฒนา
ท่าเรือของบริษัทฯ เป็นอย่างไร 
 

กล่าวชมเชยการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริษัทฯ ได้
มีการน าข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติในเร่ืองการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น การ
ออกหุ้นกู้ในประเทศ พร้อมสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ Stock gain/loss 
 

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อแนะน า/ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
และพร้อมรับไปพิจารณา ส าหรับแผนบริหารจัดการท่าเรือน้ าลึกของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มี
แผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็นท่าขนส่งสินค้าประเภทเทกอง และประเภท
ของเหลว (Liquid) และมีแผนที่จะยกระดับท่าเ รือของบริษัทฯ ให้ เป็นท่าเรือที่มี
มาตรฐานสากล 
ในเร่ืองการบริหารจัดการ Stock น้ ามัน จะเห็นว่าในช่วงปี 2008-2009 ราคาน้ ามันตกต่ าใน
ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มี Stock loss ประมาณ 18,000 ล้านบาท บริษัทฯ 
จึงได้บริหารจัดการโดยพยายามลดการจัดเก็บน้ ามันให้เหลือน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จ าเป็น คือ
จาก 10 ล้านบาร์เรล เหลือประมาณ 7 ล้านบาร์เรล ดังนั้น การที่ราคาน้ ามันตกต่ าลงอย่าง
มากเหลือเพียงประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรลในคร้ังนี้ บริษัทฯ จึงขาดทุนจาก  Stock 
loss เพียง 10,000 ล้านบาท และจากการด าเนินงานด้านอื่นๆ ที่สร้างก าไร ท าให้บริษัทฯ 
เหลือขาดทุนสุทธิเพียง 5,235 ล้านบาท 
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นายเดชา สุนทรารชุน 
ผู้ถือหุ้น 
 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 

นายพิทักษ์  เนตรเพชราชัย 
ผู้ถือหุ้น 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้ถือหุ้น 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

สอบถามเก่ียวกับค่าการกล่ันของบริษัทฯ  และแผนการจ าหน่ายโพรพิลีนของบริษัทฯ 
ในขณะที่โครงการ PP Expansion ยังไม่แล้วเสร็จ 
 

ค่าการกล่ันของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 1-2/2558 ยังคงดีอยู่คือประมาณกว่า 10 เหรียญ
สหรัฐฯ/บาร์เรล ส่วนหนึ่งมาจากค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง แต่คาดว่าจะอ่อนตัวลงในช่วงปลายปี 
แต่ยังคาดการณ์ว่าค่าการกล่ันจะดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน  
ส าหรับโพรพิลีนที่ผลิตได้ของบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายได้ทั้งหมดเนื่องจากยังมี
ความต้องการในตลาด แต่ในระยะหลังมีผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีนท าให้
ราคาสินค้าปรับตัวลดลง บริษัทฯ จึงได้ท าโครงการ PP Expansion เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองนี้ 
 

เสนอแนะเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ น ามาแสดงหน้าห้องประชุม พร้อม
สอบถามความคืบหน้าเร่ืองคดีความกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 
 
ผลิตภัณฑ์ที่น ามาแสดงทั้งหมดเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ โดยจะรับค าแนะน าของผู้ถือหุ้นไป
เสนอให้ลูกค้าทราบ เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ต่อไป ส าหรับคดีความกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ปัจจุบันได้มีการตกลงยุติคดีความกันแล้วกว่า 
100 คดี ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียง 3 คดี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรอฟังค าส่ัง
ศาล เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนคดี Bitumex  (สัญญาซ้ือขายยางมะตอย) ซึ่งบริษัทฯ ถูก
ฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการ ประเทศอังกฤษ เรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนถึง 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  บริษัทฯ ได้ชนะคดีในทุกประเด็น และได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีบางส่วน
จากผู้ฟ้องร้อง คดีเป็นอันจบส้ินแล้ว 
 
อยากให้เปรียบเทียบโรงกล่ันของ IRPC กับโรงกล่ันของต่างประเทศ เช่น ESSO 
 
 
เป็นเร่ืองที่เปรียบเทียบกันได้ยาก แต่หากดูที่ขนาดโรงกล่ันแล้ว โรงกล่ัน  IRPC มีก าลังการ
ผลิต 215,000 บาร์เรล/วัน แต่บริษัทฯ ใช้ก าลังการผลิตเพียง 170,000-180,000 บาร์เรล/วัน 
เนื่องจากหากเดินก าลังการผลิตเต็มที่ จะมีน้ ามันเตาซึ่งมีมูลค่าต่ าออกมามาก ในขณะที่โรง
กล่ันของ ESSO มีก าลังการผลิตประมาณ 177,000 บาร์เรล/วัน แต่เดินเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นโรงกล่ันแบบ Complex Refinery และมีโรงงาน Aromatics ขนาดใหญ่ ก าลัง
การผลิตสารพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี ใกล้เคียงกับโรงงาน Aromatics ของบริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
อย่างไรก็ตาม หลังจากโครงการ UHV ของ IRPC แล้วเสร็จ จะท าให้โรงกล่ันของบริษัทฯ เป็น 
Complex Refinery สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ ท าให้มีความสามารถในการ
ท าก าไรสูงขึ้น 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้ง
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 14,475,876,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56 
ไม่เห็นด้วย 2,129,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
งดออกเสียง 61,355,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42 
บัตรเสีย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2557  ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557    
 
  ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุม สรุปดังนี้ 
 
  ในปี 2557 ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ขาดทุนจาก Stock Loss ส่งผลให้ผล

ประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 5,235 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ ยังมีภาระต้องจ่ายเงินส าหรับโครงการลงทุน

มากกว่า 16,000 ล้านบาท  และความจ าเป็นที่จะต้องรักษาวินัยทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม  แต่ 

เพื่อเป็นการด าเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินใน

ระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2557 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับ

บริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ดังนี ้

  ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 ทั้งนี้ ก าหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดย
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 
  อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับ
บริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ได้ดังนี้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2557 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 826 (5,235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การต้ังทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.10 0.08 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 2,043 1,635 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 247 n.a.                                                 

  *หมายเหตุ :  บริษัทฯ ได้ต้ังทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ต้ังแต่ปี 2550 

 
ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ                    
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมศักด์ิ แก่นสุวรรณ์ 
ผู้ถือหุ้น 
 

 สอบถามความเห็นคณะกรรมการเก่ียวกับการจ่ายปันผล และสัดส่วนก าไรสะสม พร้อม
เสนอแนะให้จ่ายปันผลให้เร็วขึ้น และให้มีการประเมินคณะกรรมการแบบไขว้ 
 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการได้น าเสนอ และเห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยเป็น
การจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งมีประมาณ 17 ,252 ล้านบาท เมื่อจ่ายแล้วจะ
คงเหลือก าไรสะสมประมาณ 15,617 ล้านบาท ส าหรับการประเมินคณะกรรมการนั้น 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินแบบไขว้ การประเมินเป็นรายบุคคล และการประเมินทั้ง
คณะด้วย   
ส่วนกรณีการจ่ายเงินปันผลให้เ ร็วขึ้นนั้น จะรับไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกันส าหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท.ทั้งหมด 
 
กล่าวถึงวัน XD(Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล, XM 
(Excluding Meetings) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น , XR (Excluding 
Rights) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่ , XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อ
หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์  ซึ่งผู้ถือหุ้นบางรายอาจยัง
ไม่เข้าใจ โดย IRPC ได้ก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)วันพุธที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่  26 
กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นต้ังแต่วันขึ้นเคร่ืองหมาย XD (23 ก.พ.2558)
ดังกล่าวเป็นต้นไป จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในคร้ังนี้ 
 
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งๆ ที่บริษัทฯ ขาดทุน 
และสอบถามเก่ียวกับโอกาสที่จะมี Stock gain ในปีนี้ และภาพรวมผลประกอบการ 
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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล 
ผู้ถือหุ้น 
 
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบัญชีและการเงิน 
 

ผลประกอบการไตรมาส 1-2/2558 ของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่คาดว่าจะอ่อนตัวลง
เล็กน้อยในช่วงคร่ึงปีหลัง ส าหรับราคาน้ ามันดิบนั้น นักวิเคราะห์มองว่าราคาน้ ามันดิบ
ช่วงปลายปีจะขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะถึง 100 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ซึ่งผู้ถือ
หุ้นควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
 
สอบถามเก่ียวกับภาระภาษีของก าไรสะสม และการใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสม
ซึ่งไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 
 
บริษัทฯ มีก าไรสะสมประมาณ 17,252 ล้านบาท เป็นก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ประมาณ 500 ล้าน
บาท และบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสมได้อีกประมาณ 10,000 
ล้านบาทจนถึงปี 2560 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 14,535,412,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย 1,597,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 2,737,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
บัตรเสีย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,635 
ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   

  ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายสรัญ 
รังคสิริ พลโทสสิน ทองภักดี และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้ขอออกจากห้องประชุม 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  น าเสนอรายละเอียดของ
วาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี ้
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  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 6 ท่าน ได้แก่  

1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  2)   นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์      
3) นายวุฒิสาร ตันไชย     4)   นายสรัญ รังคสิริ    
5) พลโทสสิน ทองภักดี     6)   นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 

 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติ
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง  
ตลอดจน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องอันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของ
บริษัทฯ การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการทั้งคณะ ที่
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในภาพรวม น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา   
  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน โดยน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระจ านวน 6 
ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
2.นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน พลังงาน และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
3. นายสรัญ รังคสิริ  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
4.พลโทสสิน ทองภักดี   กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความม่ันคง และการบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง) 
5. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และบริหารจัดการ 

(กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
6.นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ 
 

กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการ 
(เสนอแต่งต้ังใหม่) 

 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อล าดับที่ 2 , 4 และ 6 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้  โดยมีรายละเอียด

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 6 รายข้างต้น  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  6 และ 7 ของ
หนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 
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ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
 
นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
นายทรงภพ พลจันทร์ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน   
 
 
 
 
นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
นายทรงภพ พลจันทร์ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน   
 
 
 
นางเพ็ญศรี  จินตนานนท์ 
ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม    
ผู้ลงทุนไทย 
 
นายทรงภพ พลจันทร์ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน   
 
 
นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

สอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติกรรมการที่ก าหนดไว้ว่า กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี 
บริบูรณ์ และเสนอแนะว่า กรรมการ จะต้องมีเวลาอุทิศให้กับบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญของปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
 
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์นั้น เป็นคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ใน
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นน าทั่วไป โดย
กรรมการจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน หรืออายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ส่วนคุณสมบัติในเร่ืองการอุทิศเวลาและการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นั้น เป็น
ข้อก าหนดของบริษัทฯ ที่ต้องน ามาพิจารณาอยู่แล้ว   
 
ทราบข่าวจากเว็บไซต์ www.settrade.com ถึงการเสียชีวิตของนายกฤษฎา อุทยานิน 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ และบริษัทฯ จะมีการแต่งต้ัง
กรรมการทดแทนหรือไม่  
 
นายกฤษฎาฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีความเสียใจเป็นอย่างย่ิง ส าหรับกรณีการแต่งต้ังกรรมการทดแทน
นั้น ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้  โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ ทดแทนนายกฤษฎาฯ ต่อไป  
 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน กรรมการครบวาระ 1 ใน 3  จะต้องเท่ากับ 5 
ท่าน เหตุใดวาระที่ 5 จึงมีการเลือกต้ังกรรมการ 6 ท่าน  
 
 
เดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 17 ท่าน กรรมการครบวาระ
จ านวน 1 ใน 3  จึงเป็นจ านวน 6 ท่าน แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ จะมีวาระพิจารณา
ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในเร่ืองจ านวนกรรมการให้เหลือเพียง 15 ท่าน ซึ่งจะ
น าเสนอในวาระที่ 8 ต่อไป  
 
เสนอแนะให้วาระแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องเก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  
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นายทรงภพ พลจันทร์ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน   
 
 

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  โดย
เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนส าหรับทั้ง 6 ท่านในคราวเดียว  หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนแบบเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด  โดยใช้ใบลงคะแนนใบ
เดียวได้  ซึ่งจะอยู่ในกระดาษปรุท่อนที่ 1 ของวาระที่ 5   โดยเจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน
เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน  เมื่อไม่มีผู้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียงแล้ว เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วยในวาระนี้ต่อไป 

 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

รายชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 14,416,269,148 99.15 64,896,068 0.45 53,140,014 0.36 5,512,000 0.04 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 14,477,956,416 99.57 1,452,231 0.01 54,622,293 0.38 5,786,290 0.04 

นายสรัญ รังคสิริ 14,437,710,488 99.30 41,634,136 0.29 54,678,606 0.37 5,794,000 0.04 

พลโทสสิน ทองภักดี    14,455,934,978 99.42 24,485,121 0.17 53,957,131 0.37 5,440,000 0.04 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 14,482,902,810 99.61 45,419,668 0.31 5,549,752 0.04 5,945,000 0.04 

นายวสันต์ สร้อยพิศุทธิ์ 14,455,042,194 99.41 25,855,136 0.18 53,379,900 0.37 5,540,000 0.04 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เลือกต้ังบุคคลทั้ง  6 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เร่ืองการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมอบหมายให้นาย
ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี ้
  ตามข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อ 26  ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา…..”  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็น
ธรรม ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน และเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558   
           เสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวมาต้ังแต่ปี 2549)  ดังนี้ 
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 คณะกรรมการ : ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายคร้ัง ดังนี้ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายคร้ัง 

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
ค่าตอบแทน / 

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

 

 คณะกรรมการชุดย่อย : ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งต้ังขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุมรายคร้ังเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 
2. โบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 

          เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็น
ควรเสนอ งดจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลประกอบการปี 2557 
     

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
 

นายชาตรี เจริญเนือง 
ผู้ถือหุ้น 
 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 
ผู้รับมอบฉนทะ 
 
 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 
 
Mr.Basant Kumar Dugar* 
ผู้ถือหุ้น 
 
 

กล่าวสนับสนุนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสมแล้ว และ
สอบถามเก่ียวกับค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าน้ ามันรถยนต ์ 
 
จากผลประกอบการบริษัทฯ ที่ขาดทุน การที่กรรมการไม่ขอรับโบนัส เห็นว่าเหมาะสม
แล้ว และเสนอให้พิจารณาลดค่าตอบแทนกรรมการลงในกรณีที่บริษัทฯ ขาดทุน หรือ
เพิ่มขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีก าไร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมานั้น เป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ไว้ต้ังแต่ปี 2549  โดยบริษัทฯ ยังไม่เคยปรับขึ้นแต่อย่างใด  ส่วนค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นนั้น  ขอเรียนยืนยันว่า ไม่มี 
 
เสนอแนะให้บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ แปรผันตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ และเสนอแนะให้คณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานของต่างประเทศ  นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรในประเทศ หรือหลักสูตร
ของ IOD 
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นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 
นายชาตรี เจริญเนือง 
ผู้ถือหุ้น 
 
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 
ผู้ถือหุ้น 

(หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดเตรียมล่ามส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และแปลสรุปค าถาม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมได้รับทราบด้วย) 
 
กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอไว้พิจารณา 
 
 
กล่าวขอบคุณที่คณะกรรมการ ไม่รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก ค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมตามที่เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น 
 
เสนอแนะว่า ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการนั้น ควรพิจารณาจากความสามารถ
ในการบริหารงานของคณะกรรมการ มากกว่าวัดจากผลก าไร/ขาดทุน ของบริษัทฯ 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 14,483,626,3421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.60 
ไม่เห็นด้วย 4,337,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
งดออกเสียง 54,241,774 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.37 
บัตรเสีย 26,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558  ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น  และให้
งดจ่ายโบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 
 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558 
  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 โดยมอบหมายให้ นายเชิดพงษ์       
สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้   
  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 
36 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 
และจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน 
และเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2558 รายละเอียดดังนี้     
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1. ส านักงานสอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2558 เป็นปีที่ 8 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี : ดังต่อไปนี้ 
1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 
     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปี 2555) 
2) นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 
     (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
     (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดปี 2558 นับเป็นปีที่ส่ี 
3. ค่าสอบบัญช ี: ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 

2557 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ :   ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์  หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5. การให้บริการบริษัทอื่น : PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล 
จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท  ไออาร์พีซี พลังงาน 
จ ากัด บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทรนไทย จ ากัด บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด และบริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต 
พอร์ทัล จ ากัด และบริษัทร่วมของบริษัทฯ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด และบริษัท 
พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  
 

 ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
นายสถาพร   โคธีรานุรักษ์ 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วก่ีปี  ค่าสอบบัญชีทั้งหมดถ้ารวมบริษัทในเครือ
ด้วยแล้วเป็นเท่าไร และในปี 2557 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง  มี
จ านวนเท่าไร 
 
PwC เป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วสามปี และส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดปี 2558 นับเป็นปีที่ส่ี 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจ านวน  3.1 ล้านบาท และบริษัทย่อย ( 9 บริษัท)อีกจ านวน 1 
ล้านบาท รวมทั้งส้ิน 4.1 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่าย
จริง ก าหนดไว้ไม่เกิน 120,000 บาท  ซึ่งค่าสอบบัญชีมีอัตราเท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา 
 
บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี  พร้อมให้ความเห็นว่า จากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งขาดทุนแล้ว เห็นว่าค่าสอบ
บัญชีตามที่เสนอขออนุมัตินั้น สูงเกินไป   
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นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

Mr.Basant Kumar Dugar 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 

นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 

ไออาร์พีซี เป็นบริษัทที่มีความหลากหลายและความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณากล่ันกรอง
ผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการท างาน ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับ
บริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้วไม่น้อยกว่า 3 บริษัท ซึ่ง PwC เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นอย่างดี 
 

เสนอแนะให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน/ผลก าไรของบริษัทฯ 
ตามค าแนะน าต่างๆ จากผู้สอบบัญชีที่ท าให้บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือมีก าไรเพิ่มขึ้น 
รวมถึงควรแนะน าหลักสูตรการอบรมในต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งขอให้น าเสนอประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละรายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 

ไม่เห็นด้วย หากจะก าหนดให้ค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการได้รับประโยชน์จากค าแนะน า
ของผู้สอบบัญชีหรือผลก าไรของบริษัทฯ เพราะจะท าให้ผู้สอบบัญชีขาดความอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อสังเกตว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ และปีนี้ บริษัทฯ มีการปรับปรุงค่อนข้างมาก น่าจะเป็นผลให้ผู้สอบ
บัญชีมีงานน้อยลงและมีค่าสอบบัญชีที่ถูกลงได้ โดยเสนอแนะให้ต่อรองค่าสอบบัญชีในปี 
2559 ให้ถูกลง 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 14,486,641,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.62 
ไม่เห็นด้วย 2,421,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
งดออกเสียง 53,205,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36 
บัตรเสีย 2,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบี เอเอส จ ากัด  (PwC)  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 
2. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 
3. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

       ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดปี 2558 นับเป็นปีที่ส่ี โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2557 (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยัง
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน  120,000 บาท ซึ่ง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)  
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วาระที่ 8   พิจารณามติพิเศษให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ (ข้อ 15 และข้อ 22) 
 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามข้อแนะน า
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 (เร่ืองจ านวนกรรมการ) และข้อ 22 (เร่ืองการแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่) ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ในข้ออื่นๆ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ โดยมีข้อความที่ขอแก้ไข ปรากฏดังตาราง  

ข้อบังคับบริษัทฯ เดิม (ปัจจุบัน) ข้อบังคับบริษัทฯ ท่ีจะขอแก้ไขใหม ่

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่
ไม่เกิน 17 คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท 
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่
ไม่เกิน 15 คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ    

                ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้        
รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ  

              ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้      
รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

               ให้คณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการคนหน่ึง เป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการด้วย 

หมายเหตุ : ข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมฯ 
 

   ประธานฯ  ได้แจ้งถึงหลักเกณฑ์การลงคะแนน ซึ่งตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และ
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้  
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 14,488,441,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 
ไม่เห็นด้วย 1,695,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 55,275,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.38 
บัตรเสีย 1,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 เร่ืองจ านวนกรรมการ โดยลดจ านวน
คณะกรรมการบริษัทลงจาก “17 คน”  เหลือ “15 คน”  และข้อ 22 เร่ืองการแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก าหนดให้
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คณะกรรมการ เป็นผู้เลือกต้ังกรรมการหนึ่งคน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย ตาม
รายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น  
 
วาระที่ 9 เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้  หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ 
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่าน
ใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 5,825,000,000 หุ้น  (ห้าพันแปดร้อยย่ีสิบห้าล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่
ประชุมพิจารณาได้ 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้ 

 

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ กิติชัยวัฒน์ 
ผู้ถือหุ้น 
 
นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 

สอบถามเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่าเรือน้ าลึกของบริษัทฯ โดยขอให้มีการพัฒนาอย่าง
รอบคอบ ค านึงถึงโอกาสและปัจจัยผลกระทบต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงความเห็น
เก่ียวกับท่าเรือน้ าลึก (ทวาย) ของพม่า ท่าเรือของสิงค์โปร์  ปัญหาช่องแคบมะละกา 
ปัญหาเร่ืองโจรสลัด ท่าเรือของปานามา และการลงทุนจากประเทศจีนซึ่งขยายตัวมาใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมาก รวมถึงผลกระทบจาก AEC  ท าให้ประเทศ
ไทยจะต้องปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับ และขอสนับสนุน
การขุดคอคอดกระ จังหวัดระนองของประเทศไทย ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้า น้ ามัน และการขนส่งทางทะเลในหลายๆ เร่ือง   
 
สอบถามเก่ียวกับแผนงานของบริษัทฯ ระหว่างที่โครงการ UHV ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงวิธี
ป้องกันหากต้นทุนหรือราคาน้ ามันดิบสูงขึ้น 
 
กล่าวชมเชยคณะกรรมการที่ให้มีการจ่ายปันผลจากก าไรสะสมทั้งๆ ที่บริษัทฯ ขาดทุน ซึ่ง
เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  และเสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้น
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทาง BOI หรือสิทธิประโยชน์จากก าไรสุทธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล  พร้อมให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งมาเข้า
ร่วมประชุมระหว่างการนับคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งใช้เวลานาน รวมถึงควร
แจ้งจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ก่อนการประชุมในแต่ละวาระด้วย 
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นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
Mr.Basant Kumar Dugar 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในท่าเรือน้ าลึก (ทวาย) เป็นการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นข้อเท็จจริงที่ว่า
การเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกา ต้องใช้เวลาในการเดินทางหรือต้องรอเวลานาน ซึ่งหาก
ในอนาคตยังคงเป็นแบบนี้ เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ท่าเทียบเรือไออาร์พีซี  
ส าหรับการลงทะเบียน จะรับไว้ด าเนินการให้รวดเร็วขึ้นต่อไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
สิทธิประโยชน์จากก าไรสุทธิ หรือสิทธิประโยชน์จาก BOI ก็เช่นกัน จะรับไว้ด าเนินการให้
มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทฯ  
  
ท่าเรือน้ าลึกของบริษัทฯ มี 2 ท่า เป็น Liquid Port กับ Container Port โดยบริษัทฯ ได้
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน แต่ไม่ได้มีอุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์เหมือนท่าเรือ
แหลมฉบัง เช่น เครนยกตู้สินค้า รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ หรืออุปกรณ์ให้บริการเคล่ือนย้าย
สินค้าต่างๆ  
ส าหรับแผนงานของบริษัทฯ ระหว่างที่โครงการ UHV ยังไม่แล้วเสร็จนั้น บริษัทฯ มี
โครงการอื่นที่จะเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับดี เช่น โครงการ  DELTA 
ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยเป็นการน าเอา  
Best Practice ของบริษัทชั้นน าทั่วโลกมาประยุกต์ใช้  ท าให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
แข็งแกร่งย่ิงขึ้น  
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มี Value Chain ค่อนข้างยาว ท าให้ต้นทุนสูงด้วย บริษัทฯ 
จึงได้เน้นไปสู่การท า Specialty Product แทน Commodity Product เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนให้สูงขึ้น ส่วนโรงกล่ัน ก็มีหน่วย UHV มาเพิ่มเพื่อให้เป็น Complex Refinery 
สามารถกล่ันน้ ามันที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้  ดังนั้น หากราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นไปมากกว่า 
100 เหรียญสหรัฐ  บริษัทฯ ก็มีโครงการอื่นๆ มารองรับเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ 
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในจุดนี้ โดยรายละเอียดผลการด าเนินการ จะบรรจุไว้ใน 
website ของบริษัทฯ  
 
กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ น าสินค้าส าเร็จรูปมาแสดงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากวัตถุดิบของบริษัทฯ พร้อมเสนอแนะให้บริษัทฯ แจกของช าร่วยและอาหารเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น และอวยพรให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
 
เสนอแนะดังนี้  1.ให้บริษัทฯ งดส่ง CD ไปพร้อมกับหนังสิอเชิญประชุม เพื่อลดปัญหาโลก
ร้อนและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยให้บริษัทฯ ท าเป็น web link (การเชื่อมโยง) ไว้ใน website 
(เว็ปไซต์) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูได้ทาง Internet (อินเทอร์เน็ต)         
2.แสดงความยินดีที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก DJSI   3. แสดงความเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในเร่ือง Balance sheet  ค่าเส่ือมราคา งบการเงิน 
การบริหารความเส่ียงวัตถุดิบ รวมถึงการก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ใกล้เคียงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท าให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปเข้าประชุมได้ทุก
บริษัท 
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นายสถาพร  โคธีรานุรักษ์ 
ผู้ถือหุ้น 
 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น 
 
 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการ 
 

สอบถามถึงนโยบายหรือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ  และการซื้อที่ดินของ 
บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ถือเป็นนโยบายหลักของกลุ่ม ปตท. ที่มีการด าเนินการร่วมกัน 
และขณะนี้บริษัทในกลุ่มปตท.ทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC ) มีกิจกรรมร่วมกันและมีการจัดอบรมอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 
บริษัทฯ ได้ประมูลซื้อที่ดินของบมจ.ทีพีไอ อะโรเมติกส์ (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%)  จาก
การขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งบมจ.ทีพีไอ อะโรเมติกส์ มีที่ดินต้ังอยู่
บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ คิดเป็นเงิน
ประมาณ 4,000 ล้านบาท (ซื้อตามราคาประเมิน)  ประโยชน์ที่ได้คือ ท าให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี เป็นเจ้าหนี้ บมจ.ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จ านวน
มากกว่า 4,000 ล้านบาท การซื้อที่ ดินดังกล่าวจะท าให้  บมจ.ทีพีไอ อะโรเมติกส์  มี
ความสามารถในการช าระหนี้และน าเงินที่ได้มาใช้หนี้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์
พีซี เป็นการได้ประโยชน์ในทางอ้อมอีกต่อไป 
 
1.การก่อสร้างคลังน้ ามันส ารองทางยุทธศาสตร์ กลุ่ม ปตท.มีการด าเนินการอย่างไรใน
เร่ืองนี้นอกเหนือจากการส ารองน้ ามันตามมาตรา 7 
2.แนวทางการพัฒนาที่ดินของบริษัทฯ  
 
การส ารองน้ ามันเพื่อการยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve : SPR) ในหลายๆ 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นกิจกรรมของภาครัฐ แต่ส าหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงาน
ก าลังศึกษาในเร่ืองนี้อยู่  ส่วนเร่ืองที่ดินของบริษัทฯ ปัจจุบันมีประมาณ 12,000 ไร่ ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วไป  กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.ที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัด
ระยอง เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่  2.ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย)เนื้อที่
ประมาณ 2,000 ไร่ คาดว่าจะท านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับกรมโรงงาน และ
เทศบาลเมืองคิตะ คิวชู ประเทศญ่ีปุ่น และ 3.ที่ดินบริเวณอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม
ต่อไป ซึ่งที่ดินบริเวณที่ไม่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทฯ ก็จะท าการขาย
ออกไป 
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  เนื่องด้วยไม่มีเร่ืองอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม
ในวันนี้ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท 
ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
 
ปิดการประชุมเวลา 12.53 น. 
 
               -ไพรินทร์  ชูโชติถาวร- 
            (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) 
                  ประธานกรรมการ 
  
                -สุกฤตย์  สุรบถโสภณ- 
            (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) 
       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
                 -มนวิภา  จูภิบาล- 
           (นางสาวมนวิภา  จูภิบาล) 
   เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


