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  ฉบับพ�เศษ
นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ไออาร�พีซีประจำป� 2557 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557      

เพ่ือทราบและตรวจสอบความถูกต�อง
ครบถ�วนของบันทึกการประชุม 



Editor’s Note

กองบรรณาธิการ

IRPC Newsletter ฉบับนี้ใช�กระดาษที่มีกระบวนการผลิต จาก EcoFiber100% สามารถลดปริมาณการใช�ต�นไม�มาเป�นวัตถุดิบ
และมีกระบวนการพิมพ�ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมโดยการใช�หมึกพิมพ�ที่ผลิตจากถั่วเหลือง (Soy Ink)  

สวัสดีคะทานผูถือหุน IRPC ทุกทาน  

ผานพนไปเปนที่เรียบรอยสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ขอขอบพระคุณ
ในความรวมมือ รอยย้ิมแหงไมตรีจิตรวมไปถึงขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
ทำใหการจัดงานประชุมผูถือหุน IRPC  สำเร็จลุลวงไปดวยดเีชนเดยีวกับปที่ผานมา 

สำหรับวารสาร Newsletter ฉบับน้ีไดออกเปนฉบับพิเศษโดยนำเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 เพ่ืออำนวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกทาน
ไดรับทราบผลการประชุม นอกเหนือจากที่ไดนำเสนอไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 
22 เมษายน 2557 และไดแจงขาวการนำเสนอรายงานการประชุมผานชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

โดยบันทึกรายละเอียดท่ีสำคัญประกอบดวย เน้ือหาการประชุม รายละเอียดการนับคะแนน
เสยีง รวมถึงขอซักถามในแตละวาระอยางครบถวนและชัดเจน อกีทั้งเพื่อใหผูถือหุนทุกทาน 
ไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกการประชุม เพ่ือบริษัทฯ จะไดแกไขใหถูกตอง
นำเสนอไวบนเว็บไซตอีกครั้งหนึ่ง และไมตองนำไปรับรองในการประชุมสามัญผูถือหุนในป
ตอไป ตามแนวปฏิบัติที่ทานผูถือหุนไดเสนอแนะไวในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 
โดยหากทานมขีอแกไขประการใดโปรดแจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางตางๆ ดังนี้ 
 1.  โทรศัพทหมายเลข  0-2649-7890
 2. E Mail: ceo.office@irpc.co.th
 3. โทรสาร หมายเลข    0-2649-7999
 4. จดหมายถึง  เลขานุการบริษัท

บริษัท ไออารพซี ีจำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบ ีชั้น 10
ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยขอใหสงกลับมาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
และขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานอกีครั้งหนึ่งสำหรับความปรารถนาด ีคำแนะนำ 
และความเชื่อมั่น ที่มตีอบริษัทฯ เสมอมา 





 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา  

ณ หองอีเวนทฮอลล 105 (Event Hall 105 : EH 105) ช้ัน 1 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค  

เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา 
 

 นายชายนอย เผ่ือนโกสุม ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี 

และที่ปรึกษากฎหมายที่มารวมประชุม ดังนี้ 

 

กรรมการที่เขาประชุม 

1. นายชายนอย เผ่ือนโกสุม          ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเชิดพงษ สิริวิชช   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกํากับ 

  ดูแลกิจการที่ดี 

3. นายวุฒิสาร ตันไชย    กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย     กรรมการ 

5. นายสุรงค บูลกุล    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

6. นายสรัญ รังคสิริ    กรรมการ/กรรมการบริหาร 

7. นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ 

8. นายณรงคกร ชวาลสันตติ    กรรมการอิสระ 

9. นายเจตน ธนวัฒน     กรรมการอิสระ/กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

10. นายธรัมพ ชาลีจันทร   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

11. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี   กรรมการ 

12. นายสมบัติ นราวุฒิชัย   กรรมการ 

13. นายสุกฤตย สุรบถโสภณ  กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ  

 

ผูบริหารที่เขาประชุม 

1. นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน   รองกรรมการผูจัดการใหญกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

2. นายมานิตย สุธาพร   รองกรรมการผูจัดการใหญสายกฎหมาย 

3. นายชาญศิลป ตรีนุชกร   รองกรรมการผูจัดการใหญสายพาณิชยกิจและการตลาด 

4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง   รองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน 

5. นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชูโต   รองกรรมการผูจัดการใหญสายแผนธุรกิจองคกร 

6. นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี   รองกรรมการผูจัดการใหญสายบุคคลและบริหาร 

7. นางสาวมนวิภา  จูภิบาล เลขานุการบริษัท 
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ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

 1.นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  

                                                                   บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 

  1.นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า   บริษัท วีระวงศ, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

 

ตัวแทนผูสังเกตุการณและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 

  1.นาย ธวัช กิจกังวาล   ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ  

   2.นางสาว กอบสกาว เอี่ยมสุรีย    อาสาสมัครจากผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

 

 ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบันบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียนจํานวน 

20,475,000,000 บาท (สองหม่ืนส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานบาท) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,475,000,000 หุน (สองหม่ืนส่ี

รอยเจ็ดสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเรียกชําระแลว 20,434,419,246 บาท (สองหม่ืนส่ีรอยสามสิบส่ีลานส่ี

แสนหนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยส่ีสิบหกบาท) คิดเปนรอยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน  

  ขณะนี้มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน รวมจํานวน 2,466 ราย นับจํานวนหุน

ได 13,112,057,228 หุน คิดเปนรอยละ 64.17 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 33 จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

หมายเหตุ  ระหวางการประชุม มีผูถือหุนทยอยเขาประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นในการประชุมคร้ังนี้ จึงมีผูถือหุนมาประชุมดวย

ตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน  3,875 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 13,408,706,116 หุน 

คิดเปนรอยละ 65.62  ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวดังกลาว ปรากฏตามสรุปจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนที่ลงทะเบียน ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา  เพื่อเปนการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีดานสิทธิและความเทาเทียมกันของ 

ผูถือหุน บริษัทฯ ไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทฯ  เร่ืองเปดโอกาสให

ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 4 เสนอเร่ืองเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนระเบียบ

วาระประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนการลวงหนาภายใน 3 เดือน ต้ังแตวันที่ 25 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ และกอนพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ขอแจงใหทราบถึงหลักเกณฑการนับ

คะแนนตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม ดังนี ้

  1) การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือ

รับมอบฉันทะมา ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น เวนแตการออก

เสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

  2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 

การลงทะเบียน จํานวนราย 
จํานวนหุน 

จํานวน รอยละ 

มาประชุมดวยตัวเอง 2,020 124,635,568 0.61 

มอบฉันทะ 1,855 13,284,070,548 65.01 

รวมท้ังสิ้น 3,875 13,408,706,116 65.62 
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  3) เจาหนาที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ และเพื่อความรวดเร็วในการนับ

คะแนน ขอใหผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง โปรดยกมือแสดงตนเพื่อใหเจาหนาที่เก็บใบลงคะแนนกอน แลวจึงเก็บใบคะแนน

ผูที่เห็นดวย สําหรับผูที่ไมสงใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวาทานเห็นดวยในวาระดังกลาว ในกรณีที่ผูถือหุนไมสงใบลงคะแนน

ในแตละวาระ เม่ือเลิกประชุมแลวขอใหคืนใบลงคะแนนใสกลองที่ประตูทางออกหองประชุม 

  4) เนื่องจากในการประชุมคร้ังนี้ อาจมีการทยอยลงทะเบียน และทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะ ดังนั้นจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขาประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไมเทากัน 

  5) หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแตละระเบียบวาระ ขอให

สอบถามผานไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว และขอความกรุณาแจงช่ือ – นามสกุล และระบุดวยวาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ 

แลวจึงถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

 ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม 

หรือใหความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาใหความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวน

การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซํ้ากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย  
 

 เม่ือไมมีผูถือหุนสงสัย ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระตามที่ไดแจงไวในหนังสือ

เชิญประชุมที่สงใหแกผูถือหุนแลว ดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

  ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาในป 2556 คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่ตาม

วิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีความกาวหนา และความพรอมที่จะเติบโตอยางม่ันคง สวนหนึ่ง

ของความสําเร็จมาจากความเช่ือม่ัน ความรวมมือ และไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนรวมทั้งหนวยงานตางๆ  

  ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดใหความเช่ือม่ันและสนับสนุนการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ดวยดีตลอดมา 

  การประชุมในวันนี้ เปนการประชุมแบบ Green Meeting ตามที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุมแลว 

และขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทานที่ไดสนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ในการชวยกันลดปญหาโลกรอนและประหยัด

พลังงาน เพื่อประโยชนสวนรวมของทุกคน 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประ ชุมสามัญผู ถือหุนประ จําป  2556 เ ม่ือวันที่  5 เมษายน 2556     
 

  ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ใหตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และนําเสนอไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเปดเผยแกผูถือหุนและนัก

ลงทุนทั่วไปแลว จนถึงวันนี้ไมมีทานผูถือหุนทานใดขอแกไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556 ตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแก   

ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
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มีผูถือหุนขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

นายทองอินทร  แสงงาม   

ผูรับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 

ผูรับมอบฉันทะ 

 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

1.ขอแกไขรายงานการประชุม หนา 26 โดยแกไขช่ือจาก “นายทองอิน”  เปน  

“นายทองอินทร” 

2.เสนอแนะใหบริษัทฯ จัดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไดสอบถามหรือ

แสดงความเห็น เพื่อตรวจสอบความถูกตองของคําถามหรือความเห็น และเม่ือมีการแกไข

เรียบรอยแลว ก็ไมตองนําเขารับรองรายงานการประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป 

โดยการจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหผูถือหุนนั้น สะดวกกวาการนําเสนอบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ เนื่องจากบางทานไมสะดวกในการติดตามตรวจสอบ 

 

เสนอแนะใหระบุความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับรายงานการประชุม  ในวาระ

รับรองรายงานการประชุมดวย  เพื่อความสมบูรณของเอกสารนัดประชุม 

 

มอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการแกไข และจะนําขอเสนอของผูถือหุนพิจารณาตอไป 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง และไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

 

เห็นดวย 13,349,324,897 เสียง คิดเปนรอยละ 99.59 

ไมเห็นดวย 49,852,769 เสียง คิดเปนรอยละ 0.37 

งดออกเสียง 5,175,602 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04 

บัตรเสีย 95,564 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556     

 

วาระที่ 3  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2556 
 

 ประธานฯ แถลงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 

2556  หนา 98 – 117 และรายงานความย่ังยืนประจําป 2556 หนา 94 – 109 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

แลว โดยมีเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญทั้งดานผลการดําเนินงาน ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และ

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงบริษัทฯ สามารถดําเนินการไดตามแผนและสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการภายใตการกํากับดูแล

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงมีการประชุม 14 คร้ังในป 2556 และการช้ีแนะจากคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และ

คณะกรรมการบริหาร  พรอมทั้งขอใหประธานกรรมการชุดยอยแตละชุด สรุปผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ 
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   นายเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ (ในป 2556) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน คือ  นายเชิดพงษ   สิริวิชช   พลโทปรีชา 

วรรณรัตน  และนายธรัมพ  ชาลีจันทร  มีการประชุม 13 คร้ังในป 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ภารกิจที่สําคัญในป 2556 ไดแก 

• สอบทานการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวนเพียงพอ จํานวน 

4 ฉบับ ไดแก งบการเงิน ป 2555 และงบไตรมาส 1-3 ป 2556 

• สอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และเปนไปตามเง่ือนไขการคา

ทั่วไป เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ จํานวน 6 เร่ือง 

• สอบทานแผนงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง ใหขอแนะนําเก่ียวกับการจัดทํา

แผนฉุกเฉินและแผนธุรกิจตอเนื่อง และแนะนําใหมีการซอมแผนฉุกเฉินใหครอบคลุมทุกสถานการณที่อาจเกิดขึ้น  ทั้ง

สถานการณปกติและไมปกติ รวมถึงการส่ือสารใหกับชุมชนรอบพื้นที่ ไดรับขอมูลที่ถูกตองและเช่ือม่ันในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ 

• สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผานกระบวนการตรวจสอบภายใน  

• พิจารณาการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชันของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• สอบทานและกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

โดยพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในจํานวน 15 เร่ือง  รวมทั้งสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจตอพนักงานและ

ผูบริหาร ใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และสรางความเขมแข็งของระบบการ

ควบคุมภายในจากหนวยงานของตนเอง 
 

   นายเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดําเนินงานดังนี้  

   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ในป 2556) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ นายเชิดพงษ สิริวิชช  นายเจตน 

ธนวัฒน และนายวิชิต ปล่ังศรีสกุล มีการประชุม 7 คร้ังในป 2556 ภารกิจที่สําคัญในป 2556 ไดแก 

• การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยไดรับการรับรอง “การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting)” จากสํานักงานเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง โดยมีการประเมินทั้งคณะ การประเมินตนเอง และการ

ประเมินกรรมการชุดยอย สรุปผลการประเมินในป 2556 ดวยคะแนนเกินกวารอยละ 90 ทุกประเภท 

• พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชันของบริษัทฯ เพื่อมุงสูการไดรับ

การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)   

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําป 2556 รวมถึงเร่ืองธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม ใหดําเนินการอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ   

• บริษัทฯ ติดอันดับ Top 50 ของบริษัทไทยใน ASEAN จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ ASEAN 

CG Scorecard 
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• ไดรับรางวัล 9th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ประเภท Asia’s Outstanding Company on 

Corporate Governance จากวารสาร Corporate Governance Asia, Hong Kong 

 

   นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (ในป 2556) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย 

นายทรงภพ พลจันทร และนายสุรงค  บูลกุล มีการประชุม 11 คร้ังในป 2556 ภารกิจที่สําคัญในป 2556 ไดแก 

• พิจารณาเสนอช่ือนายสุกฤตย สุรบถโสภณ  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังเปนกรรมการ และแตงต้ังเปนกรรมการ

ผูจัดการใหญ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

• พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

• กําหนดแนวทางการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระ จํานวน 9 ราย  

• พิจารณาคัดเลือกกรรมการชุดยอย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง 

• พิจารณากําหนดองคประกอบการปฏิบัติงาน เกณฑการประเมินผลและคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

• ศึกษาขอมูลและแนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การสรรหากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการใหญ จากแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ตลาดหลักทรัพยฯ และองคกร

อื่นๆ เพื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบปรับใชใหเหมาะสมกับบริษัทฯ  
 

  นายชายนอย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

  คณะกรรมการบริหาร (ในป 2556) ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน คือ นายชายนอย เผ่ือนโกสุม นายวุฒิสาร ตันไชย 

นายสุรงค บูลกุล นายสรัญ รังคสิริ และนายสุกฤตย สุรบถโสภณ มีการประชุม 12 คร้ังในป 2556 ภารกิจที่สําคัญในป 2556 

ไดแก 

• พิจารณากล่ันกรองงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ กอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ อาทิ 

o การปรับแนวทางการลงทุนในโครงการผลิตไอน้ําและไฟฟารวม แหงที่ 2 โดยหาผูรวมทุนมารวมโครงการ และ

จัดหาเงินกูแบบ Project Financing ทําใหบริษัทฯ สามารถลดภาระการลงทุนไดจาก 13,000 ลานบาท เหลือ

เพียงประมาณ 1,500 ลานบาท และยังสามารถไดประโยชนจากโครงการตามเปาหมาย 

o การบริหารจัดการทรัพยสิน ที่ไมไดมีไวเพื่อการทําธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะการขายที่ดินที่บริษัทฯ ไมมี

โครงการใชประโยชนในการขยายธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต ทําใหบริษัทฯ ลดภาระดอกเบี้ยจากการถือ

ครองทรัพยสิน และยังไดกําไรจากการขายทรัพยสินดังกลาว 

o การจัดทํางบประมาณคาใชจายประจําป และแผนธุรกิจ 5 ป (2557–2561) ของบริษัทฯ และกําหนดตัวช้ีวัด

ระดับองคกร 

• พิจารณาอนุมัติงานภายในกรอบอํานาจคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย อาท ิ

o พิจารณารายช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในเครือ และบริษัทรวมทุน 

o การตอสัญญาขายสินคา Long Residue  และการใหบริการถังเก็บน้ํามันดิบ  

o การจัดซ้ือน้ํามันดิบชนิด Term Contract  
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• พิจารณาและใหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงดานตางๆ ขององคกร รวมถึงความเส่ียงดานราคาน้ํามันดิบ

และผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป  เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทํากําไรขั้นตนจากการกล่ันใหกับบริษัทฯ 

• พิจารณาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดหาเงินกูในรูปแบบตางๆ รวมถึงการออกหุนกู เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีแหลง

เงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการดําเนินโครงการตางๆ ตามเวลาที่เหมาะสม 
 

  นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ   แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556  โดยใชส่ือ

วีดิทัศนความยาวประมาณ 14 นาท ี เพื่อใหผูถือหุนเห็นภาพและเขาใจไดงายขึ้น รายละเอียดสรุปดังนี ้

  ป 2556 เปนอีกปหนึ่งที่ ไออารพีซี ตองเผชิญกับภาวะทาทายจากการชลอตัวทางเศรษฐกิจของโลก ปญหาการเมือง

ภายในประเทศ ตลอดจนความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและคาเงินบาท  ที่สงผลกระทบตอสภาวะตลาดและราคาผลิตภัณฑ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดวางนโยบายและกําหนดแผนกลยุทธใหบริษัทฯ ดําเนินการอยางเขมขน สรุปผลการดําเนินงานที่

สําคัญดังนี้ 
 

ดานการผลิต         

บริษัทฯ นําน้ํามันดิบเขาสูกระบวนการกล่ันทั้งส้ิน  66.09 ลานบารเรล คิดเปนระดับการกล่ันเฉล่ียประมาณ 

181,000 บารเรลตอวัน  เปนการใชกําลังการผลิตในสวนของโรงกล่ันน้ํามัน โรงงานโอเลฟนส โรงงานกลุมอะโรเมติกส และ

โรงงานกลุมสไตรีนิคที่รอยละ 84, 107, 86 และ 87 ตามลําดับ  

บริษัทฯ ไดทําการติดต้ังหนวยกําจัดสารปรอทในน้ํามันดิบแลวเสร็จ ทําใหสามารถเพิ่มการใชน้ํามันดิบในประเทศได

ประมาณรอยละ  6 ของการกล่ันเฉล่ียในป 2556  ชวยลดตนทุนการผลิตลงประมาณ  0.3 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 
 

การดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน  292,593 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2555 เพิ่มขึ้น 163 ลานบาท โดยยอดขาย

หลักมาจากกลุมธุรกิจปโตรเลียม 225,377 ลานบาท กลุมธุรกิจปโตรเคมี 63,581 ลานบาท และกลุมธุรกิจอื่นๆ 3,635 ลาน

บาท โดยมีสัดสวนรายไดในประเทศ รอยละ 61 และตางประเทศ รอยละ 39 การพัฒนาที่สําคัญในแตละธุรกิจมีดังนี้ 

o ธุรกิจปโตรเลียม 

    ธุรกิจปโตรเลียมมีรายได 225,377 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 จากป 2555 ที่มีรายได  229,482  ลานบาท 

ประกอบดวยรายไดจากแนฟทา 16,116 ลานบาท น้ํามันเบนซิน 26,659 ลานบาท น้ํามันเคร่ืองบิน (Jet A-1) 10,926 ลาน

บาท น้ํามันดีเซล 104,925 ลานบาท น้ํามันเตา 24,453 ลานบาท น้ํามันหลอล่ืนและผลิตภัณฑเก่ียวเนื่อง 26,205 ลานบาท 

และผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นๆ 16,093 ลานบาท  รายไดที่ลดลงมาจากการจําหนายกลุมน้ํามันดีเซลกํามะถันสูงลดลง  

เนื่องจากบริษัทฯ ไดเร่ิมสงน้ํามันกลุมดังกลาวไปปรับปรุงคุณภาพที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) 

เพื่อใหไดน้ํามันคุณภาพ EURO IV  มาจําหนายแทน  ทําใหมีการชะลอตัวดานการขายในชวงของการทดสอบระบบในไตรมาส

แรก โดยมีสัดสวนรายไดในประเทศรอยละ 61 ตางประเทศรอยละ 39 

o ธุรกิจปโตรเคมี        

   ธุรกิจปโตรเคมี มีรายได 63,581 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้น รอยละ 8  เม่ือเทียบกับป 2555   ที่มีรายได 58,978 ลานบาท  

ประกอบดวย ผลิตภัณฑอะโรเมติกส 10,174 ลานบาท โอเลฟนส 36,397 ลานบาท สไตรีนิค 16,139 ลานบาท และโพลีออล 

871 ลานบาท โดยมีสัดสวนรายไดในประเทศรอยละ 59 และตางประเทศรอยละ 41  

  บริษัทฯ ไดศึกษาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑใหมรวมกับลูกคา อาทิ โครงการขยาย ABS โดยปริมาณการขาย  ABS 

Powder ในป 2556 เพิ่มขึ้นจากป  2555  รอยละ 19.8   และดวยกลยุทธการขยายตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาด AEC ไดเพิ่มขึ้น โดยในป 2556 คิดเปนรอยละ 20 ของการสงออกรวมทั้งหมด 
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o ธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ      

  ดวยกลยุทธในการบริหารจัดการใหเปนทาเรือที่มีมาตรฐานสากลและมีความพรอมในดานความปลอดภัย                           

และระงับเหตุฉุกเฉิน  ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากกลุมธุรกิจทาเรือในป 2556 จํานวน 590 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9  จากป 

2555  สําหรับธุรกิจการใหบริการเชาถังเก็บผลิตภัณฑแกลูกคาภายนอก สรางรายไดใหบริษัทฯ ประมาณ 187 ลานบาท 

o ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน   

 บริษัทฯ ไดบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มของที่ดินเปลาและที่ดินที่มีศักยภาพ ทําใหมีรายไดจากการขายที่ดิน

รวม 1,816 ลานบาท อาทิ การขายที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซีสวนขยาย (EIZ Zone 4)ประมาณ 168 ไร 

ใหโครงการผลิตพลังไอน้ําและไฟฟารวม (CHP II) เปนจํานวนเงิน 865 ลานบาท และการขายที่ดินอําเภอวังจันทร จังหวัด

ระยองประมาณ 3,312 ไร เพื่อใชเปนพื้นที่กอสรางโรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ

กลุม ปตท. เปนจํานวนเงิน 596 ลานบาท 
 

โครงการลงทุน  

ในป 2556 โครงการกลุมฟนิกซไดดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ  ประกอบดวย  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ํามันสูเช้ือเพลิงสะอาดและนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว                                                               

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกําลังการผลิต EBSM เพื่อ ABS เกรดพิเศษ     

3. โครงการเพิ่มมูลคาจากคลังน้ํามันและโรงผสมน้ํามันหลอล่ืนตามมาตรฐานสากล                                                      

4. โครงการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตปโตรเคมีและการกล่ัน                                              

5. โครงการเจาของเทคโนโลยีการผลิต IRPC “Process License”   

       ในสวนของโครงการอื่นๆ เชน โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS เพิ่มขึ้นอีก 60,000 ตันตอป เปน 

170,000 ตันตอปเพื่อรองรับการผลิตเม็ดพลาสติก ABS เกรดพิเศษ หรือ Green ABS ที่บริษัทฯ ผลิตไดเปนรายแรกของโลกนั้น 

ไดสรางกําไรใหบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 1,240 ลานบาท     

โครงการฟนิกซ กําหนดจะแลวเสร็จภายในป 2557 ทั้งหมด ยกเวนโครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสะอาด หรือ 

โครงการ UHV เพียงโครงการเดียว ที่จะแลวเสร็จภายในป 2558  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการลงทุนที่สําคัญอื่นๆ ไดแก 

โครงการผลิตพลังไอน้ําและไฟฟารวมแหงที่ 2 หรือ CHP II ขนาด 240 เมกกะวัตต ซ่ึงจะจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดในเดือนมิถุนายน 2560 
 

การเงิน 

บริษัทฯ ไดจัดหาวงเงินเพื่อบริหารสภาพคลองระยะส้ันในรูปแบบการกูยืมเงินระหวางกันกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อ

บริหารจัดการสภาพคลองทางการเงินบริษัทในกลุม ปตท. ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และไดจัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันจาก

สถาบันการเงินตางประเทศจํานวน 220 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการดําเนินงานดานการเงินของบริษัทฯ 
 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ํามันดิบ และราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมภายใตการดูแล

ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดานหวงโซอุปทานและดานการเงิน (Hedging Committee) โดยไดทําสัญญาซ้ือขายตรา

สารอนุพันธเพื่อปองกันความเส่ียงดานราคาประมาณรอยละ 31 ของปริมาณการผลิต โดยในป 2556 มีผลกําไรจากการบริหาร

ความเส่ียงราคาจํานวน 1,721  ลานบาท  
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธองคกร อาทิ การบริหารอัตรากําลังอยางมี

ประสิทธิภาพ พัฒนาผูนํา พัฒนาองคความรู พัฒนาวัฒนธรรมองคกรและสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน  

บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการ DELTA ซ่ึงหัวใจสําคัญของโครงการ คือ การพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งสวนที่เปนสินทรัพยและ

ทรัพยากรบุคคล ใหสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพดวยการนํา Best  Practices จากบริษัทที่ปรึกษาช้ันนําระดับ

โลกและบริษัทในกลุม ปตท.มาประยุกตใชใหเปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด 
 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี      

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชันทั่วทั้งองคกร ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายดานธรรมาภิ

บาลที่เนนความถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใสในทุกขั้นตอนของการทํางาน อีกทั้ง ยังใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน  

การบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม และการบริหารจัดการเพื่อไมใหธุรกิจหยุดชะงักในชวงภาวะฉุกเฉิน  
 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยดําเนินการผลิตตาม

แนวทางของอุตสาหกรรมสีเขียว ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อาทิ ลดการระบายกาซเรือนกระจก และการจัดการสารอินทรีย

ระเหยงาย ใหความสําคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และมุงสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดวยการบริหารจัดการเชิงรุก ซ่ึงทุกภาค

สวนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการตัดสินใจ สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม รวมทั้งการดําเนินงานดานสิทธิ

มนุษยชนและแรงงาน มุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวทางดัชนีความย่ังยืนดาวนโจนส (DJSI) กรอบการดําเนินงานของ 

Global Reporting Initiative (GRI) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ United Nation Global Compact (UNGC) 
 

รางวัลแหงความสําเร็จ 

ดวยความมุงม่ันและทุมเทตลอดป 2556 จึงเปนที่มาของรางวัลจากความสําเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  

อาทิ Thailand Energy Award 2013 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน    รางวัล

อุตสาหกรรมดีเดนประจําป 2556  จากกระทรวงอุตสาหกรรม      Thailand Quality Class : TQC 2013 จากสํานักงานรางวัล

คุณภาพแหงชาติ      Best Investor Relations จากโครงการ  3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013  จัดโดย

วารสาร Corporate Governance Asia, Hong Kong,         Thailand Top Company Award 2013 : CSR of the year  และ  

Top Innovative Award  สําหรับบริษัทที่คิดคนนวัตกรรมทั้งในดานการเปล่ียนแปลงยอดขายและโครงสรางของธุรกิจ จาก

นิตยสาร Business+ รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     CSRI Recognition 2013  และรางวัลรายงานความย่ังยืน

ประจําป 2556 จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใตการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และรางวัล

Thailand ICT Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)  เปนตน 
 

                              สรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําป 2556                       

- บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสุทธิหลังจากหักภาษีสรรพสามิต  282,649 ลานบาท ลดลงจากป 2555  1,019 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 0.4 เปนผลมาจากราคาผลิตภัณฑปรับลดลงรอยละ 6.7  

- ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 66.09 ลานบารเรล ในป 2555 เปน 70.24 ลานบารเรล ในป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 

- บริษัทฯ มี EBITDA จํานวน 7,489 ลานบาท เทียบกับป 2555 ที่ 4,125 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,364 ลานบาท  

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 82   

- บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 826 ลานบาท เทียบกับป 2555 ที่มีขาดทุนสุทธิ 777 ลานบาท คิดเปนกําไรเพิ่มขึ้น 1,603 ลานบาท    

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 206   
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- ณ ส้ินป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 162,608 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555  รอยละ 13 เปนผลจากความคืบหนาของ

โครงการลงทุนตางๆ และมีหนี้สินรวม 87,081 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 28   

                               ดวยกลยุทธ  วิสัยทัศน  และความต้ังใจจริงในการทํางานอยางทุมเทและมุงม่ันของกรรมการ ฝายบริหาร                  

และพนักงานทุกคน ไออารพีซีพรอมใหคําม่ันสัญญาวา จะบริหารจัดการดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหบริษัทฯ ประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเก่ียวของทุกฝาย 
 

หลังจากจบวีดิทัศน นายสุกฤตย สุรบถโสภณ  กรรมการผูจัดการใหญ ไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมดวย Slide  

Presentation เพื่อใหผูถือหุนเขาใจชัดเจนย่ิงขึ้นใน 3 ประเด็นหลักคือ 1. โครงสรางการผลิตเปรียบเทียบป 2566 และ 2555  

2. ผลการดําเนินงานป 2556 และ  3. กาวตอไปของไออารพีซี ดังนี ้
 

1. โครงสรางการผลิต 

                สัดสวนการใชน้ํามันดิบของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในป 2556 เนื่องจากเดิม IRPC ใชน้ํามันดิบ

ภายในประเทศเพียงรอยละ 1 ในป 2555  และเพิ่มเปนรอยละ 6 หรือ ประมาณ 10,000 บารเรล/วันในป 2556  ชวยลดการ

พึ่งพาน้ํามันดิบจากตะวันออกกลางลงจากรอยละ 74  เหลือเพียงรอยละ 67  ในขณะที่กําลังการผลิตของ IRPC ในป 2556 

เพิ่มเปนรอยละ 84 หรือเทียบเทา 181,000 บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณรอยละ 3  

สําหรับสัดสวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป  ปญหาของ IRPC คือน้ํามันเตา ในป 2555 มีการผลิตถึงรอยละ 31 ขณะที่ 

ราคาน้ํามันเตาตํ่ามากเม่ือเทียบกับน้ํามันดิบ จึงทําใหป 2555 ผลประกอบการไมดี    ในป 2556 IRPC ใชน้ํามันดิบ

ภายในประเทศเขากล่ันเพิ่มมากขึ้น ทําใหการผลิตน้ํามันเตาลดลงไปดวย เหลือเพียงรอยละ 28 ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และที่

สําคัญ หลังจากโครงการ UHV ซ่ึงนําน้ํามันเตามาเปล่ียนเปนน้ํามันสําเร็จรูป และปโตรเคมีแลวเสร็จในป 2558 ปริมาณน้ํามัน

เตาของ IRPC จะลดลงเหลือรอยละ 18   นอกจากนั้น ยังทําใหบริษัทฯ ใชกําลังการกล่ันไดอยางเต็มศักยภาพ (215,000 

บารเรล/วัน) ปจจุบันใชกําลังการกล่ันที่ 170,000 ถึง 180,000 บารเรลตอวัน เนื่องจากหากเดินเคร่ืองเต็มกําลังการผลิต จะทํา

ใหไดน้ํามันเตาออกมาปริมาณมาก ทําใหไมคุมคาทางเศรษฐศาสตร  เปาหมายของบริษัทฯ คือกล่ันใหไดกําไรสูงสุด  

                สัดสวนการผลิตปโตรเคมี เพิ่มขึ้นทั้ง 2 สาย ทั้งสายอะโรเมติกสและสไตรินิกส และสายโอเลฟนส โดยที่สไตรินิกส

เพิ่มขึ้นจากป 2555 (540,000 ตันตอป) เปน 575,000 ตัน/ป หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5  สวนสายโอเลฟนสเพิ่มขึ้นจาก 686,000 

ตัน/ป เปน 734,000 ตัน/ป หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10  เนื่องจากการขยายการลงทุนตางๆ เพิ่มขึ้น 
 

2. ผลการดําเนินงาน 

 ภาพรวมการดําเนินงานป 2556 รายไดสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากป 2555  สาเหตุหลักมาจากราคาผลิตภัณฑที่

ลดลงถึงรอยละ 6.7 ขณะที่มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3  

Market GIM (Gross Integrated Margin)  ในป 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 เหรียญสหรัฐ/บารเรล หรือ เทียบเทา 2,507 ลาน

บาท จากราคาตลาด 35 เซ็นต/บารเรล  การใชน้ํามันดิบในประเทศเพิ่มขึ้นทําใหตนทุนน้ํามันดิบถูกลง 25 เซ็นต/บารเรล  และ

โครงการลงทุนตางๆ ทั้งที่อยูในโครงการฟนิกซ และไมใชโครงการฟนิกซ สราง GIM ใหเพิ่มขึ้นถึง 60 เซ็นต/บารเรล นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังมี Stock Gain และ Hedging Gain รวมกันอีก 90 เซ็นต/บารเรล หรือเทียบเทา 2,055 ลานบาท ทําให  

Accounting GIM (Market GIM + Stock Gain) เพิ่มขึ้น  2.1 เหรียญสหรัฐ/บารเรล หรือเทียบเทา 4,562 ลานบาท ทําให

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในป 2556 เปน 826 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 206  เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 ที่ขาดทุน 777 

ลานบาท 
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 ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับผลประกอบการในปที่ผานมา คือการผันผวนของราคาน้ํามันดิบที่ยังมีอยางตอเนื่อง 

หากแตในป 2556 การผันผวนของน้ํามันดิบนอยกวาในป 2555  โดยเฉล่ียอยูที่ประมาณ 105 เหรียญสหรัฐ/บารเรล  สํ า ห รั บ

สวนตางราคาน้ํามันสําเร็จรูป และน้ํามันหลอล่ืน ลดลง 2,452 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2555  

 ดานสถานการณราคาปโตรเคมีในป 2556 ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้น 3,943 ลานบาท เทียบ

กับป 2555   ในขณะเดียวกันมีการใชน้ํามันดิบในประเทศเพิ่มขึ้นทําใหมีผลกําไรเพิ่มขึ้น 527 ลานบาท     โครงการลงทุนและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้นอีก 1,240 ลานบาท      การบริหารความเส่ียงน้ํามันและน้ํามันสําเร็จรูป ทําใหมี

รายไดเพิ่ม 1,775 ลานบาท และมีกําไรจาก Stock gain 280 ลานบาท   การจําหนายสินทรัพยที่ไมใชธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 72 

ลานบาท     ขณะเดียวกันเม่ือบริษัทฯ มีการผลิตมากขึ้น ทําใหมีตนทุนเช้ือเพลิงและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 741 ลานบาท คาใชจายใน

การดําเนินงานเพิ่มขึ้น 1,138 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น และมีคาเส่ือมราคา เพิ่มขึ้น 445 ลานบาท นอกจากนี้

ยังมีการขาดทุนอัตราแลกเปล่ียน จากคาเงินบาทออนตัวลง 1,295 ลานบาท และรายการอื่นๆ อีก 163 ลานบาท ทําใหใน

ภาพรวม บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 826 ลานบาท 
 

3. กาวตอไปของ IRPC 

• บริษัทฯ จะเนนการจัดหาวัตถุดิบในประเทศเพิ่มเติมจาก 10,000 บารเรล/วัน เปน 35,000 บารเรล/วัน โดยเปนสวน

น้ํามันดิบ 23,000 บารเรล และคอนเดนเสท 12,000 บารเรล และจะพยายามรักษาระดับอยูที่ 35,000 บารเรล/วัน  

• การเรงรัดโครงการ UHV โดย ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2557 ดําเนินการไปแลวรอยละ 61 คาดวาจะดําเนินการในเชิง

พาณิชยไดใน ไตรมาส 3/2558  โครงการ UHV จะนําน้ํามันเตามาเปล่ียนเปนน้ํามันเบา ทําใหปริมาณน้ํามันเตาลดลงเหลือ

รอยละ 8 จากรอยละ 23  น้ํามันหลอล่ืนจะผลิตไดประมาณรอยละ 10 น้ํามันดีเซลประมาณรอยละ 38  Gasoline ประมาณ

รอยละ 10 แนฟทาประมาณ รอยละ 21  LPG ประมาณรอยละ 5  Propylene รอยละ 6 และ Ethylene รอยละ 2  ดังนั้น 

โครงสรางการผลิตของ IRPC จะเปล่ียนโดยส้ินเชิง IRPC จะกลายสภาพจากโรงกล่ันที่มีบางสวนเปน Simple Refinery เปน 

Complex Refinery โดยสมบูรณ   Complexity หรือความซับซอนของโรงกล่ันระดับ  6.6  ในป 2556 จะเพิ่มเปน 8.6 ในป 

2558 ซ่ึงจะใกลเคียงกับโรงกล่ันอื่นๆ การกล่ันจะเพิ่มจากรอยละ 84 ในป 2556 เปน 100 เปอรเซ็นต  ในป 2558 หรือใกลเคียง 

มากที่สุด สามารถจะแขงขันไดกับโรงกล่ันทุกโรงในประเทศไทย สัดสวนรายไดจากปโตรเลียมและปโตรเคมีจะเปล่ียนแปลงไป

อยางมีนัยสําคัญ โดยสัดสวนจากปโตรเคมีจะเพิ่มจากรอยละ 24  เปนรอยละ 41  และ Market GIM ในระดับ 7 เหรียญสหรัฐ

ตอบารเรล ในป 2556  จะเติบโตไปถึงประมาณ 13-14 เหรียญสหรัฐ/บารเรล หลังโครงการ UHV แลวเสร็จ  

• โครงการ DELTA เปนโครงการที่สําคัญ บริษัทฯ จะเนนใน 3 รูปแบบ ไดแก 

 Operational Excellence มีเปาหมายที่จะ Improve Operation ทั้งหมด โดยใชที่ปรึกษาจากตางประเทศ เขามา

ชวยนํา Best Practices จากโรงงานทั่วโลก และ Best Practices ในกลุม ปตท. มาปรับใชในบริษัทฯ ซ่ึงจะชวยปรับปรุงทั้งสวน

โรงกล่ัน และปโตรเคมี ใหมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ 65 ลานเหรียญสหรัฐ/ป หรือเทียบเทา 1 เหรียญสหรัฐ/บารเรล  โครงการมี

กําหนดแลวเสร็จประมาณ 1-2 ป  

 Commercial Excellence จะปรับปรุงดานการตลาด ดานการขาย และวางเปาหมายไววาจะสงผลใหบริษัทฯ มีกําไร

เพิ่มขึ้นถึง 35 ลานเหรียญสหรัฐสหรัฐ/ป หรือเทียบเทา 50 เซ็นต/บารเรล ทั้ง 2 โครงการนี้จะสรางประโยชนให IRPC มากกวา 

1.5 เหรียญสหรัฐ/บารเรล ภายใน 1-2 ป โดยผลประโยชนสวนใหญจะเร่ิมรับรูในคร่ึงปหลังของป 2557  
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 HR Excellence  จะปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเปนเลิศ และสนับสนุนการดําเนินงานดานอื่นๆ ของ

บริษัทฯ 

 Roadmap ที่บริษัทฯ กําลังเดิน และจะเดินตอไป มีเปาหมายอยูที่ ป 2563 ที่บริษัทฯ จะจัดอยูในกลุม Leading 

Company ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซ่ึงวัดจากการเปน Top Quartile Performance จุดใหญจะวัดดวยผลตอบแทนการ

ลงทุน (ROIC) ประมาณรอยละ 14   
 

มีผูถือหุนแสดงขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 

นายทองอินทร  แสงงาม    

ผูรับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 
 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

 

 

 
 

 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 
 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร 

ผูถือหุน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กลาวแสดงความยินดีและช่ืนชมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่นําพาใหบริษัทฯ มีกําไรในป  2556  

ไดทั้งๆ ที่ป 2555 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน  พรอมเสนอแนะใหบริษัทฯพิจารณาลด

คาใชจายตาง ๆ ที่ไมจําเปน รวมถึงคาใชจายเก่ียวกับกรรมการ เพื่อใหมีผลประกอบการดีขึ้น

และผูถือหุนไดรับเงินปนผลมากขึ้น 

และสอบถามเก่ียวกับสัดสวนการจําหนายน้ํามัน JET A-1 ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

คูแขงในธุรกิจ และกําไรจากการขายน้ํามันเคร่ืองบิน วามีมากนอยแคไหน หากมีกําไรดี ก็

ขอใหดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ   
 

ช้ีแจงเก่ียวกับน้ํามัน JET A-1 วาปนี้เปนปแรกที่บริษัทฯ สามารถจําหนายได โดยเปนความ

รวมมือระหวางบริษัทฯ กับ PTTGC โดยบริษัทฯ ไดกอสรางทอ multi-product pipeline แลว

เสร็จ ซ่ึงสามารถสงผลิตภัณฑไดทั้งน้ํามันเคร่ืองบินและดีเซล  จึงสามารถสงน้ํามัน JET A-1  

ไปปรับปรุงคุณภาพที่ PTTGC และจําหนายไดแตเนื่องจากเปนปแรกปริมาณยังไมมาก 

บริษัทฯ จึงเนนสงขายในประเทศเปนหลัก กําไรจากการขายเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลไม

ตางกันมาก มีขึ้นลงสลับกัน ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับการวางแผนผลิตของบริษัทฯ วาจะผลิต

อยางไรใหไดกําไรสูงสุด 
 

ตอบคําถามเร่ืองคาตอบแทนกรรมการวา ใชอัตราคงเดิมมาเปนเวลา 8 ป และเปรียบเทียบ

ไดกับธุรกิจใกลเคียง 
 

มีคําถาม 3 ประเด็น ดังนี ้

1. บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจแบบยาว มีกระบวนการผลิตมาก และมีตนทุนสูง ขอดีคือมี 

Economy of Scope และตอบสนองตอตลาดเฉพาะ (niche market) ได อยากทราบวา

บริษัทฯ จะทําอยางไรเพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงขันได           

2. เร่ืองที่ดิน  ขอทราบทิศทางในการบริหารจัดการที่ดินของบริษัทฯ และมีขอเสนอแนะวา

บริษัทฯ ควรสรางสาธารณูปโภคอันเปนโครงสรางพื้นฐานไวใหดีเพื่อดึงดูดนักลงทุน  และใช

พนักงานในระดับ World Class   

3. เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพยเปนจํานวนมาก  อยากทราบวาใน Book Value ของบริษัทฯ 

สวนของทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดเปนจํานวนเทาไหรตอหุน และสวนของทรัพยสินที่ไม

กอใหเกิดรายไดเปนจํานวนเทาไหรตอหุน  
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น า ย สุ ก ฤ ต ย  สุ ร บ ถ โ ส ภ ณ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

 

 

 

 
 

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน 

ผูถือหุน 

 

 
 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

ตอบคําถามผูถือหุนขอ 1 และ 2 ดังนี้ 

IRPC มี Chain ที่ยาว เนื่องจากเติบโตมาจากธุรกิจปโตรเคมี ตอมาก็มีโรงกล่ัน และโรง

น้ํามันหลอล่ืน จุดเดนอยูที่การเปน Fully Integrated Petrochemical Complex แตมีขอ

เสียเปรียบตรงที่แตละยูนิตมีขนาดเล็ก ทําใหตนทุนตอหนวยสูง บริษัทฯ จึงไมสามารถมุงเนน

ผลิตสินคาโภคภัณฑ (Commodity Product) ไดอีกตอไป  แตจําเปนตองปรับปรุงการผลิตให

เปน ผลิตภัณฑพิเศษ (Specialty Product)   ที่มี margin สูงแตมีความตองการนอย  ซ่ึง

เหมาะกับขนาดยูนิตเล็กๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไดงาย เปนเหตุใหบริษัทฯ ตอง

ลงทุนดานวิจัยพัฒนาคอนขางมาก ตัวอยางเชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “สารยับย้ัง

แบคทีเรีย”  ที่บริษัทฯมีโรงงานผลิตในระบบนาโนเทคโนโลยี   ผลิตเปนเม็ดพลาสติกชนิด

พิเศษที่ผสมสารตานแบคทีเรียเขาไปในเนื้อโพลิเมอร   
 

ในป 2557 บริษัทฯ จะมุงเนน 3  ดาน คือ 1.Specialty Product  2.การปรับปรุงคุณภาพการ

ผลิต และ 3.การกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ  และจะสรางความเขมแข็งใหธุรกิจหลักใหอยูใน

ระดับ Top Quartile  หรืออยางนอยก็ Second Quartile  โดยการปรับปรุงดวยโครงการ 

DELTA  และจัดการประเมินศักยภาพของแตละธุรกิจเพื่อวางแผนในการแขงขัน   หากธุรกิจ

ใดแขงขันไดก็อาจจะลงทุนเพิ่ม  แตหากไมสามารถแขงขันได อาจตองพิจารณา 2 ทางวาจะ

ลงทุนเพิ่ม หรือเลิกธุรกิจดังกลาว    
 

สําหรับเร่ืองที่ดิน ปจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินที่เปนนิคมอุตสาหกรรม 2 แหงคือ 

1.เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี (ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง) ที่มีสาธารณูปโภค

พรอม มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม ซ่ึงบริษัทฯ จะรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเปน 

Eco Industrial Park แหงแรกของประเทศไทย      2. นิคมอุตสาหกรรมระยอง-บานคาย  (ต.

บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง) ซ่ึงจะทําเปน Green Industrial Park  รวมกับการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) คาดวาป 2557 นี ้จะเร่ิมจัดสรรที่ดินเพื่อขายได   
 

ตอบคําถามผูถือหุนขอ 3 ดังนี้ 

จากงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 162,608 ลานบาท หนี้สินรวม 87,081 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 75,527 ลานบาท (ทรัพยสินของบริษัทฯ ประมาณรอยละ 80-90 สามารถ

สรางมูลคาได) มี Book Value ประมาณ 3.70 บาท คิดเปนสวนของสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด

รายไดประมาณ 0.15 บาทเทานั้น ที่เหลือประมาณ 3.55 บาท เปนสินทรัพยที่กอใหเกิด

รายได (Performing Asset)     
 

เสนอแนะใหบริษัทฯ พิจารณาบริหารจัดการที่ดินในเชิงผลประโยชนระยะยาว เชน การหาผู

เชา หรือผูรวมพัฒนาที่ดิน หรือแปลงที่ดินเปนทุน  แทนการขายที่ดินของบริษัทฯ และ

สอบถามถึงเปาหมายการเติบโตในป 2557 ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  และ

นโยบายการจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

บริษัทฯ มีเจตนาที่จะพัฒนาที่ดินในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมอยูแลว (มีทั้งการใหเชา ขาย 

หรือพัฒนารวมกัน) แตที่ดินบางแหง เชน ที่ดินวังจันทร บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการ
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นายเชิดพงษ สิริวิชช 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และนายสุรงค บูลกุล 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

 

 

 
 

นายวิเชียร พนาเมธา 

ผูถือหุน 
 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

ดังกลาวได   เนื่องจากเปนพื้นที่สีเขียวตองใชประโยชนในเชิงเกษตรกรรมเทานั้น จึงเปน

สาเหตุหลักที่ทําใหพิจารณาขายทั้งแปลง    

เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ   การเติบโตและการปรับตัวของราคาที่ดินบริเวณดังกลาว ในชวง

ระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา เพิ่มขึ้นนอยมากไมก่ีเปอรเซนต เนื่องจากไมไดอยูในยาน

ชุมชนและอุตสาหกรรม  แตหากบริษัทฯ ขายที่ดินดังกลาวออกไป แลวนําเงินที่ไดมาลงทุน

ในกิจการอื่นๆ จะสามารถเพิ่มกําไรจากการลงทุนไดประมาณรอยละ 11-15  อันจะเปน

ประโยชนตอผูถือหุนมากกวา    บริษัทฯ จึงไดขายที่ดินดังกลาวใหแกกลุม ปตท. ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนประโยชนตอการศึกษาของประเทศโดยรวม และถือเปนงาน CSR  ที่

สําคัญที่บริษัทฯ มีสวนรวมดําเนินการดวย 

สําหรับที่ดิน EIZ บริษัทฯ ตองพัฒนาตออยางแนนอน  สวนที่ดินบานคายมีแนวทางที่จะ

พัฒนาเปน Plastic Park ดวย    ที่ยังมีประเด็นปญหาคือ ที่ดินที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนโซลารฟารม แตเนื่องจากภาครัฐปรับลด Adder ลง ทําให

ผลตอบแทนการลงทุนไมคุมคาตามเปาหมาย (Hurdle Rate) ของบริษัทฯ 

เปาหมายในการเติบโตของบริษัทฯ ป 2557 นี้คาดวา จะดีกวาปกอนอยางแนนอน อยางไรก็

ตาม GDP ของประเทศ มีการเติบโตคอนขางชา รวมถึงเศรษฐกิจโลก ซ่ึงสงผลกระทบตอผล

ประกอบการของบริษัทฯ   บริษัทฯ จะติดตามสถาณการณอยางใกลชิด และไดจัดเตรียม

แผนรองรับผลกระทบตางๆ แลว เชน โครงการ DELTA เปนตน 
 

ช้ีแจงเหตุผลสนับสนุนในการขายที่ดินวังจันทร ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็น

วา พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่สีเขียว ไมสามารถใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมได ประกอบกับ 

บริษัทกลุมปตท. มีวัตถุประสงครวมกันที่จะนําที่ดินไปพัฒนาเพื่อเปนสถาบันทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันนําของประเทศ  อันเปนประโยชนเพื่อสวนรวม เปนการตอบ

แทนชาวระยอง  และตอบแทนสังคมและประเทศชาติ   อีกทั้งในระยะยาว เม่ือที่ดินบริเวณ

ดังกลาวมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นจากการเปนเมืองมหาวิทยาลัย  บริษัทฯ ก็จะสามารถ

พัฒนาที่ดินที่วังจันทรสวนที่เหลือของบริษัทฯ (ประมาณ 500 ไร) ไดอีกในอนาคต 
 

ตอบคําถามเร่ืองการปนผลระหวางกาลวา  ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน 

โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่มีความผันผวนคอนขางมาก     คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม

สามารถใหคํายืนยันในเร่ืองการจายปนผลระหวางกาลได    อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีผล

ประกอบการที่ดีและอยูในวิสัยที่จะดําเนินการได     คณะกรรมการฯ จะรวมกันพิจารณาดวย

เหตุดวยผลตอไป 
 

สอบถามตนทุนในการผลิตเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุม ปตท. เพื่อใหเห็นความสามารถ

ในการแขงขัน 
 

การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตโดยรวมเปนไปไดยาก  เนื่องจากโครงสรางโรงกล่ัน 

(Configuration) ไมเหมือนกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบตนทุนการผลิต จึงตองเปรียบเทียบเปน
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ                    

ผูรับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวิชา โชคพงษพันธุ 

ผูถือหุน 

 
 

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา                       

ผูถือหุน 

 

 

แตละยูนิต หรือหนวยธุรกิจที่ใกลเคียงกัน  สําหรับของบริษัทฯ ปจจุบันมีทั้งที่ดีและไมดี ในป 

2557 บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการดานศักยภาพในการแขงขัน  โดยจะเขาไปตรวจสอบใน

แตละจุดเพื่อใหทราบวาธุรกิจใดของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขันได เพื่อทําการพัฒนา

ตอไป 
 

มีขอสังเกตวารายงานประจําปจัดทําไดดี    แตการลงวันที่ระบุเฉพาะวันที่ผูสอบบัญชีลงนาม

ในงบการเงินของบริษัทฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557  สวนรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมไดลงวันที่  จึงตองการความม่ันใจวาคณะกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลาในการสอบทาน

งบการเงินของบริษัทฯ อยางเพียงพอ  นอกจากนั้นมีประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตอไป

วา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไมควรดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการชุดยอยอื่นในเวลาเดียวกัน   รวมถึงอยากใหพิจารณาแนวทางลดคาใชจายในการ

บริหารเพื่อผลกําไรที่มากขึ้น เชน การลดจํานวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการ และ

ขอใหพิจารณาจายปนผลในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมคอนขางมาก โดย

เงินปนผลควรจะไดรับในอัตราที่สูงกวาการฝากเงินในธนาคาร และขอใหบริษัทฯ หาจุดที่

เหมาะสมในการดําเนินงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหหุน IRPC  
 

ช้ีแจงการลงนามในงบการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมเพื่อพิจารณางบ

การเงินในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557   ผูสอบบัญชี PwC ลงนามในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557  

และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557    

สวนจํานวนการประชุมของคณะกรรมการที่เหมาะสม จะรับไวเพื่อพิจารณาตอไป สําหรับ

คาใชจายในการบริหารที่สูงขึ้นนั้น   จะเห็นวายอดขายของบริษัทฯ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย     

และบริษัทฯ มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน การนําน้ํามันดิบในประเทศเขามากล่ัน ใหมาก

ที่สุด   การบริหารความเส่ียงซ่ึงทําไดอยูในเกณฑดีมาก  การจายปนผลมากกวากําไรที่ทําได

ในป 2556  และการเตรียมจัดหาเงินทุนใหพรอมสําหรับโครงการ UHV เปนตน         

อยางไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลก

คอนขางมาก ซ่ึงบริษัทฯ ไดพยายามหาแนวทางแกไขปญหา มีการบริหารความเส่ียงดาน

ตางๆ โดยมีเปาหมายรวมกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะพยายามทําใหดี

ที่สุดเพื่อใหบริษัทฯ และผูถือหุนไดรับผลประโยชนมากที่สุด เช่ือวาในระยะยาว ส่ิงที่ได

รวมกันทําจะสงผลประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูเก่ียวของทุกฝายไดอยางแนนอน 
 

กลาวแสดงความม่ันใจตอการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงตนไดไปเย่ียมชมโรงงานที่

จังหวัดระยองมาแลว ขอใหเพื่อนผูถือหุนทุกคนมีความม่ันใจเชนเดียวกัน และขอใหบริษัทฯ

จัดสรรใหผูถือหุนไดไปเย่ียมชมโรงงานกันมากขึ้น 
 

อยากทราบสัดสวนการถือหุน IRPC ของ บมจ.ปตท. และความเปนไปไดในการควบรวม

กิจการกับบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อประโยชนในเร่ือง Economy of Scale และ  Logistics  

ลดจํานวนกรรมการของกลุม ลดจํานวนวันประชุมผูถือหุนของกลุม และลดคาใชจายอื่นๆ 

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการแขงขันในตลาดเปดใหม  AEC  
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นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

 

 
 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

 

 

 

 

นายสุริยนต  จิตราภัณฑ 

ผูรับมอบฉันทะ 

 

 

 

นายมานิตย  สุธาพร 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายกฎหมาย 

 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบัน บมจ.ปตท. ถือหุนใน IRPC รอยละ 38.51  ซ่ึงบริษัทฯ มีการ Synergy กับบริษัทใน

กลุม ปตท. เพื่อความแข็งแกรง และสรางความสามารถในการแขงขันอยูตลอดเวลา การควบ

รวมสําหรับ IRPC ตองรอโครงการ UHV แลวเสร็จ และเม่ือถึงเวลาที่เหมาะสมและมีความ

พรอม ก็อาจพัฒนาไปสูการควบรวมกิจการได 
 

กลาวเพิ่มเติมเร่ืองการควบรวมกิจการวา แผนควบรวมกิจการในกลุม ปตท. ยังมีอยู

ตลอดเวลา    หากสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนได บริษัทฯ จะพิจารณาอยาง

แนนอน  แตเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ยังไมพรอม ยังอยูในชวงพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อ

ความแข็งแกรง โครงการตางๆ ยังไมแลวเสร็จ     และยังไมทราบชัดเจนวาหลังโครงการแลว

เสร็จ จะมีกําลังการผลิตเหลือหรือไม  หรือจะแลกเปล่ียนผลิตภัณฑกันอยางไร จึงตองรอ

เวลาที่เหมาะสมและศึกษาวาจะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนไดอยางไร   

 

มีความเห็นวาการควบรวมกิจการนาจะสงผลดีกับบริษัทฯ แตอาจติดปญหาเร่ืองอื่น เชน คดี

ความของบริษัทฯ จึงขอสอบถามเร่ือง   1. คดีความกับผูถือหุนเดิม     2. ความเปนไปไดใน

การพัฒนาที่ดินวังจันทรในการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อทําไบโอดีเซล    3. งบประมาณการ

ลงทุนเพื่อมุงไปสู Specialty Product  และ 4. รายไดจากธุรกิจทาเทียบเรือ 

 

คดีความของบริษัทฯ ต้ังแตกรรมการผูจัดการใหญคนปจจุบันเขารับตําแหนง ยังไมมีเพิ่มขึ้น

แตอยางใด โดยเดิมมีจํานวน 132 คดี จบไปแลว 35 คดี คงเหลืออยูระหวางกระบวน

พิจารณาคดีอีก 97 คดี  

 

บริษัทฯ มีที่ดินวังจันทร ประมาณ 2,200 ไร หากจะปลูกปาลมน้ํามันในเชิงพาณิชย อาจจะมี

เนื้อที่ ไมเพียงพอ (ควรมีมากกวา 10,000 ไร)  ประกอบกับบริษัทฯ มองประโยชนของ

ประเทศชาติในดานการศึกษา และการวิจัยพัฒนาเปนหลัก จึงพิจารณาขายที่ดินดังกลาว

เพื่อเปนที่ต้ังสถาบันการศึกษา และเปนสถาบันดานการวิจัยและวิทยาศาสตร  

สําหรับการมุงเนนไปสู Specialty Product นั้น บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการแลว เปนโครงการ

ตอยอดโครงการฟนิกซ เชน โครงการผลิตโพลีโพรพิลีน คอมพาวด (PPC) 3 แสนตัน/ป 

โครงการผลิตอะคริลิค แอซิด/ซูเปอร แอบซอฟเบนต โพลิเมอร (AA/SAP)   กําลังการผลิต 

AA 1 แสนตัน/ป และ SAP 8 หม่ืนตัน/ป และโครงการผลิตสไตรีนโมโนเมอร (SM)  3.5 แสน

ตัน/ป      นอกจากนั้น จะตองพัฒนาใหโรงงานมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  มี

การตลาดที่แข็งแกรงและบุคลากรที่เช่ียวชาญ     ซ่ึงบริษัทฯ จะตองหาผูมารวมทุน ทั้งดาน

เงินทุน บุคลากร และเทคโนโลยี    และจะพิจารณาการลงทุนในตางประเทศดวย ซ่ึงมีเกณฑ

ในการพิจารณาคือ ผลตอบแทนตองไดไมตํ่ากวารอยละ 14  

สวนเร่ืองทาเรือน้ําลึก บริษัทฯ มีรายไดจากกลุมธุรกิจทาเรือจํานวน 590 ลานบาท โดยป 

2557 ต้ังเปาวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10-20  ผูใชรายใหญคืออุตสาหรรมเหล็ก 
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นายชาตรี เจริญเนือง 

ผูถือหุน 
 

 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ 
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กลาวแสดงความพอใจกับการบริหารงานของบริษัทฯ  และสอบถามเก่ียวกับที่ดินวังจันทร 

วาสามารถใชทําโซลารเซลไดหรือไมเพราะลงทุนนอย และนาจะมีกําไร  และสอบถาม

คาใชจายทางดานคดีความของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ เคยศึกษาเร่ืองการทําโซลารเซลที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แตผลตอบแทนไม

คุมคาการลงทุน  เนื่องจากภาครัฐลดคา Adder ลงจาก 8.5 บาทเหลือ 6.5 บาท   สําหรับ

ที่ดินที่วังจันทรนั้น ต้ังอยูหางจากสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มาก 

หากจะทําโซลารเซลจะตองลงทุนเร่ืองคาสายสงเปนจํานวนมากทําใหตนทุนสูง     
 

คาใชจายทางดานคดีความทั้งหมดกวา 100 คดี เฉล่ียประมาณ 40-50 ลานบาทตอป  โดย

ในป 2557 นี้มีการกําหนดเปาหมายเปน KPI ไววา จะตองลดคาใชจายทางดานคดีความให

ไดอยางนอยรอยละ 10 
 

ในฐานะบริษัทในกลุม ปตท. อยากทราบนโยบายและทิศทางที่ IRPC จะพัฒนาตอไป อาทิ

จะเปนผูนําในดานใด  นวัตกรรมหลักที่ตองรับผิดชอบ  และถือเปนอนาคตของ IRPC    และ

สอบถามเร่ืองการใชประโยชนถังเก็บน้ํามันของ IRPC  และขอใหจัดเย่ียมชมโรงงานบอยๆ 

เพื่อใหผูถือหุนเห็นทรัพยสินของบริษัทฯ โดยเสนอแนะใหจัดในวันเสารดวย  
 

บริษัทในกลุม ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีดวยมี 2 บริษัท คือ PTTGC และ IRPC โดยมี

ผลิตภัณฑที่คอนขางแตกตางกัน   PTTGC จะเนนสายเอทิลีนเปนหลัก   สวนผลิตภัณฑอื่นๆ

สวนใหญผลิตที่ IRPC   โดย ปตท.ไดวางเปาหมายให IRPC เปนผูนําทางดาน Specialty 

ของสายปโตรเคมีทั้งหมด เนื่องจากมีการวิจัยพัฒนามามากแลว  อยางไรก็ตาม ไดมีการ 

Synergy กับ PTTGC หลายเร่ือง รวมถึงการหารือแนวทางกําหนดเปาหมายในการลงทุนตอ

ยอดรวมกัน  สําหรับเร่ืองถังเก็บน้ํามัน บริษัทฯ ไดใชประโยชนหรือใหเชาไปแลวเปนจํานวน

มาก เหลือประมาณรอยละ 20-30    ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนการใชประโยชนถังดังกลาวใหเต็ม

ประสิทธิภาพ สําหรับเร่ืองการสํารองน้ํามันตามนโยบายของรัฐบาล หากภาครัฐมีการให

สํารองน้ํามันเพิ่ม บริษัทฯ ก็สามารถแขงขันได 
 

เสนอแนะใหบริษัทฯ ขยายการลงทุนในสวนของทาเรือเพิ่มเติม เชน การขนสงรถยนต 
 

 

บริษัทในกลุม ปทต. เคยศึกษาเร่ืองการสงออกผลิตภัณฑอื่นๆ รวมกันแลว พบวายังไม

สามารถทําไดในขณะนี้ เนื่องจากเรือขนถายสินคา  รถขนสง และตูคอนเทนเนอรตางๆ สวน

ใหญจะอยูที่แหลมฉบังทั้งหมด    หากมาทําการขนถายสินคาที่ทาเรือไออารพีซี จะทําใหมี

ตนทุนการขนสงสูงขึ้นมาก  ปจจุบัน บริษัทในกลุม ปตท. และผูประกอบการในมาบตาพุด

กําลังรวมกันผลักดันใหทาเรือมาบตาพุด เปนทาเรือขนสงเม็ดพลาสติกเทียบเทาแหลมฉบัง 

ซ่ึงก็จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ดวย  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2556  
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2556 
 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ แถลงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับงบ

การเงินของบริษัทฯ ประจําป 2556   

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ สรุปผลประกอบการป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 826 ลานบาท เทียบ

กับป 2555 ที่มีขาดทุนสุทธิ 777 ลานบาท กําไรเพิ่มขึ้น 1,603 ลานบาท เนื่องจากกําไรขั้นตนจากการผลิตทางบัญชี  หรือ  

Accounting GIM ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 8.4 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ขณะที่ปกอนอยูที่ 6.3 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้น 

2.1 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เนื่องจาก Market GIM ปรับตัวดีขึ้น 1.2 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และมีกําไรจากสตอกน้ํามันสุทธิ

เพิ่มขึ้น 0.9 เหรียญสหรัฐตอบารเรล  
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 162,608 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

จํานวน 18,312 ลานบาท หรือรอยละ 13 เปนผลจาก 

• ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 6,627 ลานบาท หรือรอยละ 47 เนื่องจากปริมาณขายในเดือนธันวาคม 2556 เทียบกับเดือน 

ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก 5.53 ลานบารเรล เปน 6.40 ลานบารเรล หรือรอยละ16 รวมถึงราคาขายในรูปเงินบาทที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 6 สวนใหญมาจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเม่ือเทียบกับส้ินป 2555 ขณะที่ราคาผลิตภัณฑอยูในระดับเดียวกับปกอน 

• สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 3,545 ลานบาท หรือรอยละ 11 เนื่องจากปริมาณสินคา ณ ส้ินป 2556 เทียบกับส้ินป 2555  

เพิ่มขึ้นจาก 6.86 ลานบารเรลเปน 7.28 ลานบารเรล หรือรอยละ 6 เปนผลมาจากการเพิ่มกําลังการผลิต ประกอบกับราคาถัว 

เฉล่ียของสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2556 เพิ่มขึ้นตามการออนตัวของคาเงินบาท 

• ที่ดินอาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 9,993 ลานบาท หรือรอยละ 14  เนื่องมาจากโครงการกอสรางปรับปรุงโรงกล่ัน 

มีความคืบหนาในการกอสรางตามแผนงาน 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 87,081 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 

จํานวน 19,266 ลานบาท หรือรอยละ 28 เปนผลจาก 

• เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 20,809 ลานบาท หรือรอยละ 134 เนื่องจากมีการขยายเทอมการชําระหนี้คาน้ํามันดิบ 

จาก 30 วันเปน 60 วัน ซ่ึงการขยายระยะเวลาการชําระเงินคาน้ํามันดิบดังกลาว ทําใหบริษัทไมจําเปนตองกูยืมเงินทุน 

หมุนเวียนในการดําเนินการ สงผลใหบริษัทฯ มีวงเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่สามารถเบิกใชไดสูงถึง 20,000 ลาน 

บาท ในส้ินป 2556 

• เงินกูยืมระยะยาวลดลง 8,086 ลานบาท เนื่องจากหุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 7,000  

ลานบาท และเงินตนสําหรับเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 2,000 ลานบาท โอนไปอยูในประเภทเงินกู 

ระยะส้ันตามมาตรฐานบัญชี ขณะที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 897 ลานบาท ตามคาเงินบาทที่ออนคา 

ลง 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 75,527 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน

จํานวน 954 ลานบาท หรือรอยละ 1 เปนผลจาก บริษัทฯ มีผลกําไรในป 2556 จํานวน 826 ลานบาท แตมีการจายเงินปนผล

ใหกับผูถือหุนในป 2556 จํานวน 1,633 ลานบาท 
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ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2556 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพรซวอ

เตอรเฮาสคูเปอร  เอบีเอเอส จํากัด (PwC) และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว  โดยมี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2556 หนา 180-291 ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม 
 

 ไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามที่เก่ียวของกับวาระนี้  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง และไดแจงผลการ

นับคะแนนเปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 13,350,272,792 เสียง คิดเปนรอยละ 99.59 

ไมเห็นดวย 49,937,969 เสียง คิดเปนรอยละ 0.37 

งดออกเสียง 5,046,026 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04 

บัตรเสีย 215,064 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2556 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2556    
 

  ประธานฯ มอบหมายใหนายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุม สรุปดังนี้ 
 

 ในป 2556  บริษัทฯ มีผลประกอบการกําไรสุทธิ 826 ลานบาท ในขณะปที่แลวบริษัทฯ มีผลขาดทุน 777 ลานบาท    

แตในปที่แลวบริษัทฯ ยังพิจารณาจายเงินปนผลอยางตอเนื่องใหกับผูถือหุนที่ 8 สตางคตอหุน  

จากแนวโนมผลประกอบการที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้นในป 2556 และบริษัทฯ คาดการณวาผลประกอบการของบริษัทฯ จะ 

ฟนตัวอยางตอเนื่องในป 2557 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งโครงการตางๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถใน 

การผลิตของบริษัทฯ จะเร่ิมสงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น สงผลใหกระแสเงินสดเพียงพอในการดําเนินงาน  

สําหรับโครงการ UHV นั้น มีความคืบหนาตามแผนงานและคาดวาจะแลวเสร็จในป 2558 ซ่ึงจะทําใหผลประกอบการของ 

บริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอยางเปนนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในป 2556 และแนวโนมผลการดําเนินการที่ฟน 

ตัวอยางตอเนื่อง รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีอัตราสวนหนี้ตอทุนที่ระดับตํ่า ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดทําการ 

จัดหาเงินทุน เพื่อรองรับในการลงทุนโครงการฟนิกซ และโครงการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยาง 

เพียงพอแลว ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาสัดสวนสภาพคลองทางการเงิน ในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนิน 

ธุรกิจ  

เพื่อเปนการดําเนินนโยบายในการจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผู 

ถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป  2556 ตามมาตรา 115 แหง พ.ร.บ.บริษัท 

มหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอบังคับบริษัทฯ ขอ 36 และขอ 44 ตามส่ิงที่สงมาดวย ลําดับที่ 9 ดังนี้ 

 กําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 2,043 ลานบาท โดยแบงจายดังนี้  

• จายในอัตราหุนละ 0.04 บาท จากกําไรสะสมที่ไดรับยกเวนภาษีจากสิทธิประโยชนสงเสริม

การลงทุน (BOI) จึงไมสามารถเครดิตภาษีได  
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• จายในอัตราหุนละ 0.06 บาท จากกําไรสะสมที่ไมไดรับยกเวนภาษี เนื่องจากการใชสิทธิ

ประโยชนจากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไมสามารถเครดิตภาษีได  

  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันที่ 5 มีนาคม 2557 เปนวันใหสิทธิผูถือหุนในการรับเงินปนผล (Record Date) โดย

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 

ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 

  อัตราการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลและ

ขอบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ไดดังนี้ 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 ป 2556 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) (777) 826 

จํานวนหุน (ลานหุน) 20,434 20,434 

การต้ังสํารองตามกฎหมาย (ลานบาท) - - 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 0.08 0.10 

เงินปนผลจาย (ลานบาท) 1,635 2,043 

สัดสวนการจายเงินปนผล / กําไรสุทธิ(รอยละ) N/A 247 

 

ผูถือหุนแสดงขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

นายสุพจน  เอื้อชัยเลิศกุล 

ผูถือหุน 
 

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง   

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายบัญชีและการเงิน 
 

นายวิชา โชคพงษพันธุ 

ผูถือหุน 
 

นายชัชชัย คุณงาม 

ผูถือหุน 

 สอบถามเก่ียวกับระยะเวลาการใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสม 

 
 

บริษัทฯ สามารถใชสิทธิประโยชนจากขาดทุนสะสม (อีกประมาณ 2,000 กวาลานบาท) ได

จนถึงป 2560 และปจจุบัน บริษัทฯ มีกําไรสะสมประมาณ 20,000 ลานบาท 

 
 

หวังวาบริษัทฯ จะสามารถจายปนผล 0.60 บาท 2 คร้ังในป 2557 ซ่ึงจะทําใหมูลคาหุนของ

บริษัทฯ ดีขึ้น 
 

กลาวขอบคุณที่บริษัทฯ จายปนผล และยินดีที่ไดรับฟงการบรรยายการเจริญเติบโตของ

บริษัทฯ  

 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง และไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 13,351,598,079 เสียง คิดเปนรอยละ 99.59 

ไมเห็นดวย 50,339,669 เสียง คิดเปนรอยละ 0.38 

งดออกเสียง 3,997,447 เสียง คิดเปนรอยละ 0.03 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 ในอัตราหุนละ 0.10 คิดเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 2,043 ลานบาท 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   

  กอนพิจารณาวาระนี้ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในวาระนี้ คือ นายวัชรกิตติ วัชโรทัย นายกฤษฎา อุทยานิน นาย

วรวิทย ชัยลิมปมนตรี และนายสมบัติ นราวุฒิชัย ไดออกจากที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายใหนายวุฒิสาร ตันไชย 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม สรุปดังนี้ 

 ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  โดยกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 6 ราย  ไดแก 

  1.พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร   กรรมการอิสระ 

 2.นายวัชรกิติ วัชโรทัย  กรรมการ 

 3.นายกฤษฎา  อุทยานิน  กรรมการ 

 4.นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี  กรรมการ 

 5.นายสมบัติ  นราวุฒิชัย  กรรมการ 

 6.พลโทปรีชา วรรณรัตน     กรรมการอิสระ ซ่ึงปจจุบันไดลาออกจากกรรมการบริษัทฯ แลว มีผลวันที่  

1 ก.พ. 2557 
 

   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในดานคุณสมบัติ

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแตงต้ังขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแหง 

ตลอดจน ความรูความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ที่เก่ียวของอันจะเปนประโยชนกับธุรกิจของ

บริษัทฯ การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา และองคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการทั้งคณะ ที่

ตอบสนองตอกลยุทธของบริษัทฯในภาพรวมนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา   

  คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท 

แทนกรรมการที่ครบวาระ 6 ราย ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 33 (4) ดังนี้ 
 

 

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหต ุ

1.พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร* กรรมการอิสระ ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคง และการบริหารจัดการ 

(กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง) 

2.นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารรัฐกิจ การปกครอง และการบริหารจัดการ 

(กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง) 

3. นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 

(กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง) 
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รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหต ุ

4.นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 

(กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง) 

5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ 

(กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง) 

6.นายสมนึก  บํารุงสาลี 

 

กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานพลังงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการ 

(ดํารงตําแหนง กรรมการ) 
 

ผูที่ไดรับการเสนอช่ือลําดับที่ 1 มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได  โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป

ของบุคคลทั้ง 6 รายขางตน  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6 และ 7 ของหนังสือเชิญประชุม

ที่สงใหทานผูถือหุนแลว 
 

  ไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามที่เก่ียวของกับวาระนี้  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปน

รายบุคคล และไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

รายช่ือ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 

1.พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร    

(กรรมการอิสระ) 

13,339,071,393 99.49 61,331,319 0.46 6,718,505 0.05 11,500 0.00 

2.นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 13,307,061,581 99.26 94,151,933 0.70 5,795,203 0.04 124,000 0.00 

3. นายกฤษฎา อุทยานิน 13,298,608,862 99.19 99,798,433 0.74 8,713,922 0.07 11,500 0.00 

4.นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี 11,366,472,614 84.78 83,120,568 0.62 1,957,392,971 14.60 146,564 0.00 

5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย 13,318,507,925 99.34 80,293,607 0.60 8,234,621 0.06 96,564 0.00 

6.นายสมนึก  บํารุงสาลี 13,318,812,378 99.34 80,474,217 0.60 7,814,622 0.06 31,500 0.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เลือกต้ังบุคคลทั้ง  6 ราย เปนกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ไดเสนอขางตน  

 

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557   
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน เร่ืองการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 เพื่อเสนอผูถือหุนพิจารณา โดยมอบหมายใหนาย

วุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอรายละเอียดของวาระนี้ตอที่ประชุม สรุปได

ดังนี้ 

  ตามขอบังคับบริษัทฯ  ขอ 26  กําหนดให  “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ย

ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา…..”  

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
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1. คาตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน และเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2557   

 เสนอใหคงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  ไดอนุมัติไวดังนี ้

• คณะกรรมการ : กําหนดเปนคาตอบแทนรายเดือน คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท/เดือน และ  

กรรมการ 45,000 บาท/ทาน/ เดือน  และคาเบี้ยประชุมรายคร้ัง คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท/คร้ัง 

และ กรรมการ 45,000 บาท/ทาน/ คร้ัง  

• คณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเร่ือง ปจจุบันมี 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คากรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(รวมถึงคณะกรรมการชุดยอยอื่น ที่อาจมีการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ ตามความจําเปนและเหมาะสม

ในอนาคต) : กําหนดเปนคาเบี้ยประชุม โดยจายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม คือ ประธานกรรมการ 

60,000 บาท/คร้ัง และ กรรมการ 45,000 บาท/ทาน/คร้ัง   
2. โบนัสกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป 2556 

 กําหนดเงินโบนัสกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 เปนเงินจํานวน 8 ลานบาท หรือคิดเปน 0.97 

เปอรเซ็นต ของกําไรสุทธิ โดยจัดสรรจายกรรมการแตละทานตามจํานวนคร้ังที่เขาประชุมคณะกรรมการ และประธาน

กรรมการจะไดรับในอัตราที่มากกวากรรมการ ประมาณรอยละ 30 
 

ผูถือหุนแสดงขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 

นายชาตรี เจริญเนือง 

ผูถือหุน 

 

 

 

 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

 

ภญ.สุภารัตน วุฒิณรงคตระกูล 

ผูถือหุน 

 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 

 

 กลาวสนับสนุนการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ วามีความเหมาะสมแลว 

แตอยากใหเพิ่มรายละเอียดบทบาทหนาที่กรรมการชุดยอยแตละชุดในหนังสือเชิญ

ประชุมดวย เพื่อใหผู ถือหุนได รับทราบโดยทั่วกันวาคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอยมีภาระหนาที่รับผิดชอบอยางไรบาง รวมทั้งตองศึกษาและเตรียม

ขอมูลกอนการประชุม 

 

กลาวขอบคุณผูถือหุน และรับขอเสนอไวพิจารณา  โดยขอบเขตหนาที่กรรมการชุดยอย

แตละชุด บริษัทฯ ไดระบุไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ แลว 

 

ต้ังขอสังเกตเร่ืองคาตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.97 ของ

กําไรสุทธโิดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุม ปตท.  

 

คาตอบแทนกรรมการใชอัตรานี้ตามที่ผูถือหุนอนุมัติไวต้ังแตป 2549 ยังไมเคยปรับขึ้น

แตอยางใด สําหรับเงินโบนัส ถาคิดเปน เปอรเซ็นต อาจจะดูมากแตเม่ือคิดเปนจํานวน

เงินสําหรับกรรมการทั้งคณะรวมกัน เทากับ 8 ลานบาท 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง และไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 
 

เห็นดวย 13,347,858,752 เสียง คิดเปนรอยละ 99.56 

ไมเห็นดวย 52,593,612 เสียง คิดเปนรอยละ 0.39 

งดออกเสียง 7,013,570 เสียง คิดเปนรอยละ 0.05 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุม อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 และโบนัสกรรมการสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 
 

วาระที่ 8   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2557 
 

  ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี โดยมอบหมายให 

นายเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม สรุปดังนี้   

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบขอบังคับบริษัทฯ ขอ 

36 ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนประจําทุกป 

และจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน 

และเห็นสมควรเสนอช่ือผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2557 รายละเอียดดังนี้     

1. สํานักงานสอบบัญชี : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด  (PwC)  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2557 เปนปที่ 7 

2. รายช่ือผูสอบบัญชี : ดังตอไปนี้ 

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

     (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ต้ังแตป 2555) 

2) นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 

     (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3) นางสาวอมรรัตน  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

     (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

  ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดป 2557 นับเปนปที่สาม 

3. คาสอบบัญชี : กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 3,100,000 บาท ซ่ึงเปนอัตราที่เทากับป 

2556  

4. ความสัมพันธกับบริษัทฯ :   ผูสอบบัญชีตามรายช่ือขางตนไมมีความสัมพันธ  หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

บริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

5. การใหบริการบริษัทอ่ืน : PWC ไดรับการเสนอช่ือเปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทยอยและบริษัท

รวมของบริษัทฯ จํานวน 12 บริษัท ไดแก บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากัด บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด บริษัท   

ไออารพีซี โพลีออล จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทรนไทย จํากัด บริษัท  ไออารพีซี พลังงาน จํากัด บริษัท 

ไออารพีซี เอแอนดแอล จํากัด บริษัท เทคโนโลยี ไออารพีซี จํากัด บริษัท ระยอง แทงค เทอรมินัล จํากัด  บริษัท 

รักษปาสัก จํากัด บริษัท ทีพีไอ อินเตอรเน็ต พอรทัล จํากัด บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด และบริษัท 

พีทีที โพลีเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด   
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 ผูถือหุนแสดงขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

ภญ.สุภารัตน วุฒิณรงคตระกูล 

ผูถือหุน 
 

นายเชิดพงษ สิริวิชช 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 
 

นายชาตรี เจริญเนือง 

ผูถือหุน 

สอบถามเก่ียวกับคาสอบบัญชี ที่มากกวาบริษัทอื่น(บางบริษัท)ในกลุมปตท. 

 
 

คาสอบบัญชีของแตละบริษัท จะไม เท ากัน  โดยผู สอบบัญชีจะดูรายละเอียด  

Transaction และขนาดของธุรกิจของแตละบริษัท และเสนอราคามายังบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณา โดยฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมกัน

พิจารณากล่ันกรอง และเปรียบเทียบกับบริษัทผูสอบบัญชีรายอื่นแลว ซ่ึง PwC ยังเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทลูก IRPC จํานวน 11 บริษัท มีคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,060,000 

บาท 
 

เสนอใหช้ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนถึงภารกิจของผูสอบบัญชีและเหตุผลใน

การกําหนดราคาคาสอบบัญชี 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง และไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

 

เห็นดวย 13,349,020,492 เสียง คิดเปนรอยละ 99.56 

ไมเห็นดวย 51,971,362 เสียง คิดเปนรอยละ 0.39 

งดออกเสียง 6,499,880 เสียง คิดเปนรอยละ 0.05 

บัตรเสีย 42,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบี เอเอส จํากัด  (PwC)  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 

2557 โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้ 
 

1. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977   หรือ 

2. นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271   หรือ 

3. นางสาวอมรรัตน  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
 

       ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดป 2557 นับเปนปที่สาม 

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 3,100,000 บาท ซ่ึงเปนอัตราที่เทากับป 2556 (คาสอบบัญชีดังกลาว 

ยังไมรวมคาใชจายอื่นที่เรียกเก็บเทาที่จําเปนตามที่จายจริง เชน  คาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ แตไมเกิน 120,000 บาท ซ่ึง

เปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)  
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วาระที่ 9 เร่ืองพิจารณา อ่ืนๆ (ถามี)    
        

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้  หากมีผู ถือหุน หรือผู รับมอบฉันทะประสงคที่จะเสนอวาระอื่นๆ 

นอกเหนือจากวาระที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข

เพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไววา เม่ือที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว

ในหนังสือนัดประชุมแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่

ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได  

 ดังนั้น หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมจะตอง

ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือไมนอยกวา 6,811,473,082 หุน จากจํานวนหุน

ทั้งหมด 20,434,419,246 หุน จึงจะสามารถบรรจุเปนวาระใหที่ประชุมพิจารณาได 

 

ผูถือหุนแสดงขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

นายปราโมทย เรืองทรัพย 

ตัวแทนสมาคมสงเสริม    

ผูลงทุนไทย  
 

นายชายนอย เผ่ือนโกสุม 

ประธานฯ 
 

นางสาวมนวิภา จูภิบาล 

เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายเชิดพงษ สิริวิชช 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

 
 

นายฮ่ังใช อัคควัสกุล 

ตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย 

 
 

สอบถามเก่ียวกับมาตรการตอตานคอรรัปชันของบริษัทฯ  และความคืบหนาการเขารวม

เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)   

 
  

มอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูใหขอมูล 

 
 

ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและมาตรการตอตานทุจริตทั่วทั้ง

องคกร โดยกรรมการผูจัดการใหญไดออกเปนคําส่ังใหบริษัทฯและบริษัทในเครือยึดถือเปน

แนวปฏิบัติ    จากนั้น บริษัทฯไดประเมินความเส่ียงดานคอรรัปชันของบริษัทฯตาม

มาตรการดังกลาว  และดําเนนิการประเมินตนเองดานการตอตานคอรรัปชันตามแนวทาง

ของ CAC ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองดังกลาว 

และประธานกรรมการบริษัทฯไดนําเสนอเอกสารการประเมินตนเองกับ IOD ซ่ึงเปน

เลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(CAC)  เพื่อขอรับการรับรองเปนสมาชิก  โดยบริษัทฯไดรับแจงดวยวาจาจาก IOD วา

บริษัทฯผานการรับรองเปนสมาชิก CAC แลวเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2557  
 

กลาวเพิ่มเติมวา บริษัทฯจะไมหยุดแคนี้ ตามแผนงานในป 2557 บริษัทฯ จะเนนการอบรม

คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ในเร่ืองการปฏิบัติเพื่อการตอตานคอรรัปชันใหมี

ความรู  ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  โดยมีเปาหมายการอบรมระดับกรรมการ และ

ผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไป 200 คน และ พนักงาน 500 คน 
 

กลาวช่ืนชมกับบริษัทฯ ที่ประกาศเจตนารมณและเขารวมเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) พรอมสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนไทย

เขารวมการตอตานคอรรัปชัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอบริษัทและประเทศชาติเปนอยางมาก 
 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
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นายชัชชัย คุณงาม 

ผูถือหุน 

 
 

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา 

ผูถือหุน 
 

นายมานิตย สุธาพร 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายกฎหมาย 
 

นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร 

ผูถือหุน 

เสนอแนะวาสถานที่จัดประชุมคร้ังนี้คอนขางไกล แตเขาใจเหตุผลจากการชุมนุมทาง

การเมือง และเสนอใหบริษัทฯ รวมกับกลุม ปตท. จัดทําส่ือ TV Digital เพื่อเผยแพรขอมูล

ขาวสารของบริษัทฯ และกลุม ปตท. 
 

สอบถามเร่ืองคดีความของบริษัทฯ วายังมีคางอีกก่ีคดี 

 
 

คดีความอยูในศาลช้ันตน 40 คดี อยูในขั้นอุทธรณ  30 คดี นอกนั้นอยูที่ศาลฎีกา คาดวาป 

2557 จํานวนคดีจะลดลงคร่ึงหนึ่ง 

 
 

อยากใหกลุม ปตท. ทํา CSR โดยการใหความรูดานพลังงาน ปโตรเคมี เชนโครงการศึกษา 

ทางไกลผานดาวเทียม และสนับสนุนใหมีส่ือเปนของตนเอง และเสนอใหจัดทํารายงาน 

ประจําปกับรายงานความย่ังยืนไวใน CD แผนเดียวกัน 

 

  เนื่องดวยไมมีเร่ืองอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหเกียรติสละเวลามา

ประชุมในวันนี้ และขอยืนยันวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะทําหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกทาน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และขอปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

 

ปดการประชุมเวลา 13.05 น. 

               

                -นายชายนอย  เผ่ือนโกสุม- 

                 (นายชายนอย  เผ่ือนโกสุม) 

                       ประธานกรรมการ 

  
                  -นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ- 
                 (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ) 

กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ 

 

-นางสาวมนวิภา  จูภิบาล- 

( นางสาวมนวิภา  จูภิบาล) 

เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

 

 
 
 
 
 

 



  ฉบับน้ี ขอกลาวสวัสดีพรอมคำขอบคุณมายังทานผูถือหุน 
IRPC ทุกทาน ทั้งที่เดินทางมารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 
2557 ดวยตนเอง ผูมอบฉันทะ รวมท้ังทานท่ีไมสามารถมา
รวมประชุมไดก็ตาม แตก็ยังคงมีความเช่ือม่ัน และไววางใจ
ลงทุนใน IRPC โดยผลประกอบการ ป 2556 IRPC มีกำไร
และไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 0.10 บาท ตอหุนไป
เรยีบรอยแลว เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2557  
  การประชุมผูถือหุนปนี้เปนไปดวยความราบรื่นเชนปที่ 
ผานมา ทานผูถือหุนแสดงความสนใจซักถาม และใหคำ
แนะนำท่ีเปนประโยชนมากมาย และทานประธานฯ กรรมการ
รวมถึงกรรมการผูจัดการใหญก็ไดตอบประเด็นคำถามอยาง
ชัดเจนครบถวน จนแอบไดรับคำชมมาในแบบสอบถามจาก
ผูถือหุนหลายทานทีเดียว เปนกำลังใจใหนำพาบริษัทฯ ฝา
อุปสรรคและรุกไปขางหนาตอไป
  เราไดอานขอเสนอแนะจากแบบสอบถามของทานผูถือหุน 
และอยากจะเรียนวาทุกปเราไดนำผลประเมิน ความเห็น
และขอติชมของทานเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี แลวสรุปเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งนำมาใช
ปรับปรุงการจัดประชุมใหสมบูรณขึ้นตามลำดับ เชน เรื่อง
การประชุมสีเขียว การจัดชองลงทะเบียนสำหรับผูท่ีมาดวย
ตัวเอง แยกจากทานที่รับมอบฉันทะมาหลายๆฉบับ ซึ่ง
อำนวยความสะดวกใหลงทะเบียนไดรวดเร็วข้ึนเหมือนเปน
ชอง fast track ในซูเปอรมารเก็ต สำหรับปนี้บริษัทฯ ได
เร่ิมนำขอเสนอแนะบางประการของทานมาดำเนินการแลว 
เชน การสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกทานโดยตรง 
นอกเหนือจากท่ีนำเสนอไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการ
เตรียมจัดเย่ียมชมโรงงานตามแนวคิดใหมๆ  ท่ีทานเสนอไว 
เปนตน
  บางคร้ังความเห็นทานผูถือหุนก็ขัดแยงกัน เชน จัดประชุม
ในเมืองหรือจัดนอกเมืองดีกวากัน สำหรับสถานท่ีจัดประชุม
ในปน้ีขอเรียนวา เราไดพิจารณาหลายปจจัยท่ีเก่ียวของอยาง
รอบคอบภายใตสถานการณขณะนั้น จึงไดเลือกจัดที่ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งตองยอมรับ
วาคอนขางไกลจากใจกลางเมือง ทำใหความสะดวกในการ
เดินทางลดลงบาง ทานท่ีไมไดมารถสวนตัว เราไดพยายาม

จัดรถรับสงหมุนเวียนตลอดเวลา ท้ังท่ีมาโดยรถไฟฟา และ
ที่มาโดยรถเมล แตทราบไมคะวาในวันนั้น ทานผูถือหุนสูง
อายุหลายทานทำใหนองๆ พนักงานช่ืนใจหายเหน่ือยท่ีทาน
บอกวาไมเปนไร นานๆ ทีไดใชบริการรถขนสงสาธารณะ
ถือวาชวยประหยัดพลังงาน ลดโลกรอนตามแนวคิดการจัด
ประชุมสีเขียว ทานคิดบวกมากๆ ทำใหเราตองเก็บไปคิดเปน
ขอเตือนใจวา การมจีิตเมตตา ใหอภัย มคีวามพอใจ และ
ความปรารถนาดีตอกัน ยอมทำใหเกิดความสุขและความ
สำเร็จทั้งตัวเองและผูอื่นไดอยางแทจริง 
  มเีสยีงตอบรับจากผูถือหุนวากระเปาที่ระลึกพับแบนๆ
เล็กๆ มีประโยชนและดีไซนสวยดี แตท่ีชอบมากก็คือไดทำ
กุศลกับมูลนิธิผาตัดหัวใจเด็กราชวิถี เปนปท่ี 2 แลว เราจึง
ขอสงผานแนวคิดดังกลาวไปยังทานอ่ืนๆ เพ่ือจะไดรวมกัน
ทำส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไป สำหรับบริษัทฯ
มีแผนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมกับผูถือหุนทุกป และจะนำ
เสนอผานทางวารสารนี้ในโอกาสตอไป
  IRPC ขอใหผูถือหุนทุกทานเชื่อมั่นวา คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สมกับท่ีทานผูถือหุนไววางใจแตงต้ังให
เปนตัวแทน รวมท้ังปกปองประโยชนของทานผูถือหุน ดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส และ
เพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง คณะกรรมการฯ
ไดประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชัน และ กำหนดมาตรการ
ตอตานคอรรัปชัน พรอมกับบรรจุเขาไวในคูมือการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหนำไปปฏิบัติในทุกระดับท่ัวท้ังองคกร
ทานท่ีสนใจอยากรูวา เก่ียวของกับผูไดเสียกลุมใดบาง สามารถ
เขาดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.irpc.co.th/cg_
policy_good.php ซึ่งเปนไปตามพันธะที่ IRPC ไดเขาเปน
แนวรวมภาคเอกชนไทยในการตานทุจริตคอรรัปชันต้ังแต
ป 2556 และดำเนินการจนผานการรับรองการเปนสมาชิก
ภาพเรยีบรอยแลว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557   
 และสุดทายนี้ ขอใหทานติดตามขาวกิจกรรมผูถือหุนที่ 
IRPC จะสงมอบใหทานในฉบับตอไป   เร็วๆ นี้คะ  

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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IRPC - SHELL ลงนามสัญญาซ้ือ-ขาย ผลิตภัณฑ
น้ำมันหลอลื่นพ�้นฐาน
 

Focus
Biz
บร�หารจัดการที่ดี ผสานกับว�สัยทัศน�ที่ก�าวไกล

ข�าวธุรกิจ

นายชาญศิลป ตรีนุชกร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยกิจ
และการตลาด และนายสมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภูวดล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออารพีซี จำกัด 
(มหาชน) Mr. Chen Hong Lau, Regional Team Leader - 
Base Oils, Wax & Pacific Islands และ Mr. John Chismar, 
GM Global Chemical Feedstocks / Aromatics / LPG, Shell 
International Eastern Trading Company (SIETCO) 
รวมลงนามสัญญาซ้ือ-ขาย ผลิตภัณฑน้ำมันหลอล่ืนพ้ืนฐาน โดย
ไดรับเกียรติจาก นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ไออารพซี ีจำกัด (มหาชน) เปนสักขพียาน เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 ณ หองหอวัง 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 
ลาดพราว

บริษัท ไออารพซี ี จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายแถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ประจำป 2557 โดย นายสุกฤตย 
สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ และ นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชีและ
การเงิน ซ่ึงมีนักวิเคราะห จากบริษัทหลักทรัพยและผูจัดการกองทุน เขารวมฟงการบรรยายขอมูลอยางคับค่ัง เม่ือวัน
พุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด

IRPC พบนักว�เคราะห Analyst Meeting 1Q14
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เป�ดกองกำลังอาสา IRPC ที่นครปฐม

บริษัท ไออารพซี ี จำกัด (มหาชน) รวมกับกลุมบริษัท ปตท. จัดสงเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญนำเทคโนโลยีชวยดับไฟในกองขยะ  
อุปกรณสรางมานน้ำ รถดับเพลิงและอุปกรณเสริมอื่นๆ ชวยภาครัฐดับเพลิงที่บอขยะเนื้อที่กวา 150 ไร ภายในซอย 8 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเปนสาเหตุใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนในวงกวาง 

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ไออารพซี ีจำกัด (มหาชน) ใหสัมภาษณ รายการขาว 5 หนา 
1 ถึงนวัตกรรมเม็ดพลาสติก ตานแบคทีเรีย ของบริษัทฯ ซึ่ง
มอบใหมูลนิธิขาเทียมฯ อันเปนสวนหน่ึงของโครงการปโตรเคมี
กับการยกระดับคุณภาพสังคม ดวยแนวคิด CSV (Creating 
Shared Value)

เมื่อวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 พนักงาน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ออกหนวยทำขาเทียมพระราชทานฯ จากเม็ด
พลาสติก POLIMAXX BANBAX (PP Copolymer เกรด 2500H + Anti-Bacterial) ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่มคีุณสมบัติตาน
แบคทีเรีย ท่ีบริษัทฯ มอบใหมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 20-25 ตันทุกป เพ่ือผลิตขาเทียม
ใหผูพิการท่ัวประเทศ โดยไมคิดคาใชจาย อีกท้ังเปนการวิจัยพัฒนารวมกัน เพ่ือใหไดเม็ดพลาสติกท่ีเหมาะสมท่ีสุดทำใหผูพิการ
มคีุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น สามารถประกอบอาชพีและดำรงชวีิตอยูในสังคมไดอยางมคีวามหมาย

IRPC ร�วมกับกลุ�ม ปตท. ช�วยดับเพลิงบ�อขยะแพรกษา
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แห�งความสำเร็จ
RECOGNITION

รางวัล

IRPC รับรางวัล  PTT Group Operational 
Excellence Award 2014  

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพ�ลีน IRPC ควา
รางวัลการบร�หารสูความเปนเลิศ ประจำป 2556

“PTT Group Operational Excellence Award 2014” จัดขึ้น
โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมกับ 10 บริษัทในกลุมปตท.
เพ่ือสนับสนุนการสรางผลงานปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ พรอมกับการ
แบงปนประสบการณ เพื่อกาวสูการดำเนินงานอยางแข็งแกรง
ในระดับ Top Quartile Performance และมีการเก็บรวบรวม
องคความรู เพื่อเปนฐานรองรับการกาวสู Knowledge Based 
Organization เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม ปตท.
ใหกาวสูการปฏิบัติการที่เปนเลิศในระดับสากล

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ รับมอบรางวัล Best Practice Sharing จาก ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยรางวัลที่ IRPC ไดรับ
ประกอบดวย
 - รางวัล Best Practice Sharing ระดับบริษัท  
 - รางวัล Best  Learner 
 - รางวัล โครงการยอดเยี่ยม Best Practice Sharing ระดับ Gold ในโครงการ Credit Management Improvement System 
  โดยฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และ
 - รางวัล โครงการยอดเยี่ยม Best Practice Sharing : ระดับ Silver ในโครงการ Valve Added of ISO-C4 โดยฝายบริหาร
  แผนการผลิต  (SI)

นายวิชิต นิตยานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
ปฏิบัติการ 1 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลนี บริษัท 
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) เปนผูแทนเขารับ “รางวัลการบริหาร
สูความเปนเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำป
2556” จาก นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจำป 
2556 ซ่ึงจัดข้ึนโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก 
เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2557

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลนี ไออารพซี ี เปน 1 ใน 10 องคกร ที่ไดรับคะแนนการตรวจประเมินสูงกวา 350 คะแนน 
นับวาเปนองคกรที่มกีารบริหารจัดการอยางเปนระบบและมปีระสิทธิผล มกีารเรยีนรู และปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
ยืนยันความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกร ที่ทัดเทยีมระดับมาตรฐานสากล
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นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รับ
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมดานนักลงทุนสัมพันธ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014: Best Investor 
Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปดเผยขอมูลกับนักลงทุนอยางโปรงใส 
และเปนธรรมกับผูมสีวนไดเสยี อันเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ีเมื่อวันที่ 3 เมษายน  2557 , Hong Kong

IRPC ควารางวัล “Best Investor Relations by Company” in 2014 

IRPC ควารางวัล รับมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2005 
 
นายศิริเมธ ลี้ภากรณ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานแผน บริษัท ไออารพซี ีจำกัด (มหาชน) รับมอบ
ใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2005 จากนายประวาลทอง ทองใหญ ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บูโร 
เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน (ประเทศไทย) ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security Management System) ซ่ึงเปนการดำเนินการในระบบสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพ และสามารถให
บริการลูกคาไดอยางมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
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3,994

ยอดขายและผลกำไร

งบแสดงฐานะการเง�น

อัตราส�วนทางการเง�นที่สำคัญ

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราส�วนสภาพคล�อง เท�า

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร�ว เท�า

อัตราส�วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต�อส�วนผู�ถือหุ�น เท�า 

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย %

อัตราส�วนกำไรสุทธิต�อรายได�จากการขาย %

กำไร (ขาดทุน) ต�อหุ�น บาท/หุ�น

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น %

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำป 2557

56,413

28,531

27,667

75,92171,711

62,751

6,524

76,480

23,608

44,20775,021

หนี้สินมีดอกเบี้ยจ�าย

เง�นสด และรายการเทียบเท�าเง�นสด
และเง�นลงทุนระยะสั�น

หนี้สินอื่นๆ

สินทรัพย�อื่นๆ

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ที่ดินอาคาร อุปกรณ� และ
อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อการลงทุน

 กำไรสุทธิ 3,941 -777 826

100,000

200,000

300,000

(ล�านบาท)

หน�วย

(ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2554

246,888

73,524

2555 2556

343
ไตรมาส 1/2557

292,430 292,593

2554 2555

เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นบนพ�้นฐานของแหลงขอมูลที่พ�จารณาแลววามีความนาเชื่อถื่อและมีอยูในปจจ�บัน ขอความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดข�้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางว�ชาการ
และอาจเปล่ียนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา จึงมิอาจถือเปนการชักชวน หร�อเสนอแนะในการซ้ือ/ขายหลักทรัพยแตอยางใด ดังน้ัน นักลงทุนควรใชดุลพ�นิจอยางรอบคอบในการพ�จารณาลงทุน 
อน่ึง บร�ษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการนำขอมูลในเอกสารน้ี ไมวา ท้ังหมดหร�อบางสวน ไปใชประโยชน ทำช้ำ ดัดแปลง หร�อเผยแพรตอสาธารณชน เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากบร�ษัทฯ เปนการลวงหนา 
ทั้งนี้การกลาวอางตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดหร�อสรางความเสียหายแกบร�ษัทฯ รวมถึงตองอางอิงถึงวันที่ในเอกสารของบร�ษัทฯ อยางชัดแจงดวย

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี อื่นๆ

มี.ค. 2557

1.16

0.37

0.60

ไตรมาส 1/2557

2.54

0.47

0.02

1.82

ธ.ค. 2556

1.29

0.52

0.50

ไตรมาส 1/2556

1.78

0.21

0.01

0.80

132,119
144,296

73,055

5,124

43,030

44,051

75,52784,428

2556

162,608

48,354

39,624

75,68090,650

ไตรมาส
1/2557

2,975

163,658

70,033
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