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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา 
ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ชัน้ 22  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภยัในการใช้ห้องประชุมและทางออก
ฉกุเฉินให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา 
 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น พร้อมแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชมุ ดงันี ้
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (คิดเป็น 100 %) 

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ 
2. นายทรงภพ พลจนัทร์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวฒุิสาร ตนัไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายอนสุรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นายณฐัชาติ จารุจินดา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   
6. นางสาวร่ืนวดี สวุรรรณมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายเจษฎา พรหมจาต              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชวลติ พนัธ์ทอง  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายสมนกึ บ ารุงสาล ี  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
10. นายประมวล จนัทร์พงษ์     กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
11. พลเอกสสนิ ทองภกัดี  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
12. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง   
13. นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
14. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจนัทร์  กรรมการอิสระ 
15. นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการผู้จดัการใหญ่  

  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
2. นายพงศ์ประพนัธ์ ฐิตทวีวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
3. นายสมเกียรติ เลศิฤทธ์ิภวูดล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
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4. นางสาวมนวิภา  จภิูบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักิจการองค์กร / เลขานกุารบริษัท 
5. นายประเวศ อศัวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัวิจยัและพฒันา 
6. นางสาวอรพินท์ เกตรัุตนกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกับริหารความยัง่ยืน 
7. นางสาววนิดา อทุยัสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร 
8. นายธรรมศกัดิ์ ปัญโญวฒัน์กลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน                    

และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นายศิริเมธ ลีภ้ากรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ผู้อ านวยการโครงการ EVEREST 
10. นายชลอ ภาณตุระกลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
11. นายไกรสทิธ์ิ  อนกุลูอทุยัวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคล 
12. นายโพธิวฒัน์  เผา่พงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่ /กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากดั 
 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977  
                                              บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่  บริษัท วีระวงศ์,  ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั  

ตัวแทนผู้สังเกตุการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
นางสาวประณิศา สขุสมบรูณ์ อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 
 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ปัจจุบนั บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทนุจดทะเบียนจ านวน 
20,475,000,000 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ด
สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสน
หนึง่หมื่นเก้าพนัสองร้อยสีส่บิหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทนุจดทะเบียน  
 
  มีผู้ ถือหุ้น* มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจ านวน 2,642 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 
12,844,761,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
* หมายเหตุ   

1. ระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นทยอยเข้าประชมุเพิ่มเติม สรุปการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้  3,610 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 13,422,619,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
65.69 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว 
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2. บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สงูวยั คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นัง่พิเศษและมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก  รวมถึงได้จดัให้มีลา่ม ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 
ประธานฯ  แถลงต่อที่ประชุมว่า  ในปี 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

วิสยัทศัน์ นโยบาย และกลยทุธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมทัง้มติของผู้ ถือหุ้น ท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมาย  มีความก้าวหน้า และเติบโตได้อยา่งมัน่คง ซึง่ส่วนส าคญัของความส าเร็จนีม้าจากการสนบัสนนุและเช่ือมัน่จากทา่น
ผู้ ถือหุ้นด้วยดีตลอดมา   ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ  ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ณ โอกาสนี ้

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ นบัเป็นต้นแบบของการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นแบบ Green Meeting ตามแนวทางของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนและสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้ยึดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องมาตลอดตัง้แต่ปี 
2556 เพื่อช่วยอนรัุกษ์พลงังานและลดปัญหาโลกร้อน       

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดแูลกิจการที่ดี ด้านสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  เร่ืองเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยรายเดียว
หรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็น
การลว่งหน้า นบัตัง้แตว่นัท่ี 20 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  
ดงันัน้  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาวาระตา่งๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

และก่อนจะพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ขอให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบถึงหลกัเกณฑ์การ
นบัคะแนน  และใคร่ขอความเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุ  เพื่อให้การประชมุด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
รวดเร็วตอ่ไป 

เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์การนบัคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ดงันี ้ 
 1) 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ หรือรับมอบฉนัทะมา 

2) การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
3) เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนทัง้หมด ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือแสดงตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่

เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบคะแนนผู้ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ไม่สง่ใบลงคะแนน ถือว่าเห็นด้วย ใบลงคะแนนที่เหลือ เมื่อ
เลกิประชมุแล้ว ขอให้ใสก่ลอ่งที่ประตทูางออกห้องประชมุ 

ที่ประชุมเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียง  และเพื่อความโปร่งใส เลขานกุารบริษัท ได้เชิญผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ราย 
เป็นตวัแทนผู้สงัเกตกุารณ์ และคนกลางในการตรวจนบัคะแนน  โดยมีผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัร 2 ราย   ได้แก่ นางสาวประณิศา สขุ
สมบรูณ์  และ นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม  
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559  และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2559 
 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2559 ซึ่งมีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 35 - 42 ที่ได้จดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยในปี 2559 บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามแผนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการภายใต้การ
ก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งในปี  2559 มีการประชุมรวม 12 ครัง้ และได้รับการชีแ้นะจากคณะกรรมการชดุยอ่ย 
4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชดุยอ่ย สรุปผลการด าเนินงานให้ที่ประชมุทราบ 
 
   นายทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้

  ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายทรงภพ พลจนัทร์  นางสาวร่ืนวดี 
สวุรรณมงคล และนายเจษฎา พรหมจาต  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และแสดง
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ภารกิจส าคญัในปี 2559 มีดงันี ้

• สอบทานการจดัท างบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2559 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัครบถ้วนเพียงพอ 

• สอบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบัผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทจุริต เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการบริหาร      
ความเสีย่ง รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี  

• สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยจัดให้มีการประเมินตนเองของแต่ละ
หน่วยงาน  และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ  The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และเพียงพอ
ตอ่การด าเนินธุรกิจ และสามารถบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

• สอบทานและก ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความ
เป็นอิสระ และมีการด าเนินงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยสนบัสนนุให้ด าเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจติดตามอยา่งตอ่เนื่อง 

• พิจารณาปรับปรุงกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบเุพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบในการถอดถอน
ผู้สอบบญัชี  

• พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
• สอบทานการประเมินตนเองในเร่ืองการตอ่ต้านคอร์รัปชนั ตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริตหรือ  CAC เพื่อขอรับการรับรอง ท าให้บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุ
สมาชิก CAC และวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเป็นครัง้แรก 
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นายวุฒสิาร ตนัไชย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ  นายวฒุิสาร ตนัไชย  นายชวลติ 

พนัธ์ทอง และนายสมนึก บ ารุงสาลี  โดยในปี 2559  มีการประชุมรวม 5 ครัง้ นอกจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ยงัมีภารกิจที่ส าคญั และเพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ด้านการสรรหากรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้น าเสนอแนวคิด กระบวนการพิจารณา ข้อเสนอแนะและหลกัฐาน

อ้างอิง โดยพิจารณาถึงความหลากหลายของกรรมการในด้านต่างๆ ความรู้ ความสามารถ ท่ีตอบสนองต่อกลยทุธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน คณุลกัษณะหรือภาพลกัษณ์ที่สนบัสนนุและสง่เสริมธรรมาภิบาล 
รวมถึงสดัสว่น ความเหมาะสมของจ านวนกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่
เป็นสภุาพสตรี 1 ท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความครบถ้วน หลากหลาย นอกจากนี ้หากเป็นการ
เสนอต่อวาระ  จะต้องพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยได้พิจารณากรรมการที่มีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือกรรมการ (Director Pool) ของกระทรวงการคลงั
ประกอบด้วย 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์  โดยค านงึถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ดี

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ขนาดและความเสีย่งของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการใน
อตัราเดิมที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้ตัง้แตปี่ 2549 

ด้านการก าหนดเป้าหมายในการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ได้พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและเปา้หมายในการปฏิบตัิงานของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลอยา่งเข้มข้น และท้าทาย โดยครอบคลมุทัง้ในเร่ืองธุรกิจ ภาวะผู้น า ปัจจยั
สนบัสนนุเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และศกัยภาพในการบริหารจดัการองค์กรขนาดใหญ่ของผู้น าองค์กร โดยได้ท าการทบทวน
ทกุปีเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ  
 นอกจากนี ้ยงัได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิงาน และการก าหนดทิศทางในการรับมือกบัปัญหาอปุสรรค ของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่  อาทิ ในภาวะที่มีความเสีย่งด้านชมุชนและสิง่แวดล้อม ในช่วงการเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรโครงการ UHV เป็นต้น 

 
นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรุปผลการด าเนินงาน  ดงันี ้
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายประมวล       

จนัทร์พงษ์ และพลเอกสสิน ทองภกัดี   ในปี 2559 มีการประชุม 7 ครัง้  นอกจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรอย่างครบถ้วน
แล้วยงัมีภารกิจที่ส าคญัและเพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา ดงันี ้

• การก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งเข้มข้น 
จริงจงั ท าให้ส านกัคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ปปช.) ประเมินผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัชมเชย
องค์กรโปร่งใสประจ าปี 2559 
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• การสร้างเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน “IRPC ANTI-CORRUPTION NETWORK” ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ได้แก่ กลุ่มคู่ค้า ลกูค้า และบริษัทในเครือ โดยวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งเป็น Social Enterprise ด้านการศึกษาของ
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้ว นบัเป็นสมาชิก CAC ภาคการศกึษาแหง่แรกของประเทศไทย   

• ลกูค้า และ คู่ค้า ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ได้สง่
ค าประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิฯ ผา่นทางบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25 ราย     

• บริษัทฯ ร่วมเป็นผู้ ริเร่ิมจดัตัง้ UN Global Compact Network ในประเทศไทย โดยได้ปฏิบตัิพนัธกิจตามกรอบ
ของ UNGC 4 ด้านได้แก่ สทิธิมนษุยชน  แรงงาน  สิง่แวดล้อม  และการตอ่ต้านคอร์รัปชนั  และมีเปา้หมายการด าเนินการตาม
แนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด นโยบายการต้านทจุริตติดสนิบน และ “NO Gift Policy” เพื่อใช้เป็นสว่นหนึง่ของ
แนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ และได้จดัท าคูม่ือการปฏิบตัิตามนโยบาย Compliance แล้วเสร็จ 

• บริษัทฯ ได้รับรางวลัหุ้นขวญัใจมหาชน จากการสื่อสารข้อมลูให้นกัลงทนุอยา่งชดัเจนและต่อเนื่อง และรางวลั 
SET Sustainability Awards จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา                         

นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ  นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร และนายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ ซึง่มีภารกิจที่ส าคญั  ดงันี ้
• พิจารณาเห็นชอบการประเมินความเสีย่งองค์กร และการก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งปี 2559 
• ก ากบัดแูล ติดตามและสอบทานผลการด าเนินการตามมาตรการจดัการความเสีย่งองค์กรเป็นประจ าทกุไตรมาส 
• สอบทานผลการด าเนินการบริหารความเสีย่งด้านราคาและการเงินประจ าปี 2559 เป็นรายไตรมาส 
• พิจารณาเห็นชอบการก าหนดความเสีย่งระดบัองค์กรปี 2560 
• สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทนุ

ที่มีนยัส าคญัของบริษัทฯ 
• สอบทานตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานระดับองค์กรปี 2560 (Corporate KPI 2017) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 
 
 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่   รายงานผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 ทีป่ระสบ
ความส าเร็จตามเปา้หมาย  ทัง้ด้านธุรกิจ  นวตักรรม การดแูลชมุชน  สงัคม  สิง่แวดล้อม การตอ่ต้านคอร์รัปชนั และการพฒันา
เพื่อเติบโตอย่างยัง่ยืน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รวบรวมผลการด าเนินงานจัดท าเป็น       
วีดิทศัน์* เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึน้ ความยาวประมาณ 20  นาที โดยสรุปดงันี ้
* หมายเหตุ   
  1. บริษัทฯ ได้จดัท าวีดิทศัน์ในลกัษณะถามตอบ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้ตอบค าถาม เพื่อเป็นการสรุปทีละ
ประเด็นให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเนือ้หาได้อย่างชดัเจน     พร้อมค าบรรยายภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจ
เนือ้หาได้อยา่งถกูต้องไปพร้อมกนั 
 2.ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบใน
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หนงัสอืเชิญประชมุฯ ซึง่ได้น ามาสรุปรายงานในวีดิทศัน์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับทราบโดยเทา่เทียมกนั 
 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ จ านวน  168,394 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 โดยมี EBITDA เพิ่มขึน้จาก  

17,033 ล้านบาท เป็น 17,430 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 9,402 ล้านบาท เป็น 9,721 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3  ผลประกอบการโดยรวมดีขึน้ โดยมีปัจจยัส าคญั ประกอบด้วย  

1. ในปี 2559 ราคาน า้มนัดิบมีความผนัผวนมาก  โดยในเดือนมกราคม ราคาน า้มนัดิบลดลงต ่าสดุประมาณ 23 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  และทยอยปรับสงูขึน้ถึงทรงตวัอยู่ในระดบัประมาณ 42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปี      
ผลการเจรจาระหว่างกลุม่โอเปกและกลุม่นอกโอเปก ได้ข้อสรุปว่าผู้ผลิตในกลุม่โอเปกและผู้ผลิตนอกกลุม่โอเปก จะปรับลด
ก าลงัผลิตน า้มนัดิบลง ราคาน า้มนัดิบจึงปรับสงูขึน้ในระดบัสงูสดุที่ 54.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สง่ผลให้ธุรกิจน า้มนัดีขึน้
โดยล าดบั บริษัทฯ ได้ประโยชน์จาก  stock gain ท าให้ผลก าไรของบริษัทฯ อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 

2. บริษัทฯ มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ DELTA สร้างรายได้
เพิ่มขึน้จ านวน 4,300 ล้านบาท เมื่อสิน้สดุโครงการ DELTA ต่อยอดด้วยโครงการเอเวอเรสต์ “EVEREST”  ในปี 2559 สร้าง
มลูค่าเพิ่มประมาณ 2,300 ล้านบาท จากเป้าหมายจ านวน  3,400 ล้านบาท โครงการ EVEREST สง่ผลให้ผลประกอบการปี 
2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 3  

3. บริษัทฯ มีรายได้สว่นหนึง่จากการบนัทกึผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากการขาดทนุทางภาษี ซึง่คงเหลอืในรอบ
ระยะเวลาบญัชีงวดก่อน จ านวน 1,449 ล้านบาท  

 
โครงการลงทุนที่ส าคัญในปี 2559 / เป้าหมายในอนาคต  
 
 บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์เป็น บริษัทปิโตรเคมีชัน้น าของเอเชียภายในปี 2563 โดยวดัจากอตัราสว่นผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน (Return on Invested Capital - ROIC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 จึงได้เร่ิมด าเนินโครงการ EVEREST  ร่วมกับบริษัท        
ที่ปรึกษาชัน้น าระดบัโลก ท าการประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานทกุภาคสว่น  โดยการ
น าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) มาใช้โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร ครอบคลมุการด าเนินงาน 5 ด้านหลกั ได้แก่ การผลติ การตลาดและการขาย การจดัซือ้จดัจ้าง การบริหารจดัการด้าน
การเงินและธุรการ และการพฒันาสขุภาพองค์กร ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัและเป็นรากฐานของการมุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการด้านงานบคุคลในทกุมิติ กระตุ้นให้เกิดการพฒันาตวัเอง รวมถึงการสร้างกระบวนการทางความคิด 
ค่านิยมองค์กร และวฒันธรรมองค์กร ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มศกัยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดย
เป็นโครงการต่อเนื่องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มจ านวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
10,000 ล้านบาท 
 ในปี 2560 นบัเป็นปีที่ 2 ของโครงการ EVEREST  บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายสร้างมลูค่าเพิ่มจ านวน  7,000 ล้านบาท 
และเช่ือมัน่วา่จะด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนด ส าหรับใน ปี 2561 เป็นปีที่ 3 ของโครงการ ซึง่จะเสร็จสมบรูณ์ จึงเป็นปี
ที่ท้าทายที่สดุ โดยบริษัทฯ  ต้องสร้างมลูค่าเพิ่มตามเป้าหมายจ านวน  10,000 ล้านบาท และนอกจากการด าเนินโครงการ 
EVEREST เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพแล้ว บริษัทฯ มีโครงการลงทนุตอ่เนื่อง 2 โครงการหลกั ได้แก่ 
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โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products; UHV) 
ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 ทัง้นี ้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ ด าเนินการตามแผนหยดุซอ่ม
บ ารุงใหญ่ (Major Turnaround) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงประสทิธิภาพของโรงงานทัง้หมด โดยภายหลงัการหยดุซอ่มบ ารุง 
ทุกหน่วยผลิตจะสามารถเดินเคร่ืองได้เต็มก าลงัการผลิต  คาดว่าจะท าให้ผลประกอบการหลงัไตรมาส 2 ปี 2560 ดีขึน้เป็น
ล าดบั 
 โครงการขยายก าลังการผลิตโพลิโพรพิลีน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ส าคญัมาก โดยบริษัทฯ จะขยายก าลงัการ
ผลิตเพิ่มขึน้  300,000 ตนัต่อปี จากเดิม 475,000 ตนัต่อปี รวมเป็น 775,000 ตนัต่อปี การขยายก าลงัการผลิตโพลิโพรพิลนี 
300,000 ตนัต่อปี แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกขยายจากหน่วยผลิตเดิม เพิ่มอีก 160 ,000 ตนัต่อปี  ส่วนที่สองโครงการขยาย
ก าลงัการผลติเม็ดพลาสติกโพลโิพรพิลนีคอมพาวด์ ก าลงัการผลติ 140,000  ตนัตอ่ปี โดยใช้เทคโนโลยีใหมล่า่สดุของประเทศ
ญ่ีปุ่ นท่ีมีประสทิธิภาพสงูเรียกวา่ PP Inline Compound ซึง่เป็นการเติมสารเติมแตง่เข้าไปผสมในขัน้ตอนเดยีว ช่วยลดขัน้ตอน
การผลิตลง ควบคุมคุณภาพได้ดีขึน้ เป็นผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษของบริษัทฯ (Specialty)  ที่ตอบสนองความต้องการของ
อตุสาหกรรมยานยนต์  โดยโครงการฯ จะแล้วเสร็จในคร่ึงหลงัของปี 2560    

บริษัทฯ มีเปา้หมายที่จะผลติ ผลติภณัฑ์เกรดพิเศษและผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม (Specialty & High Value Added 
Products) เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มสดัสว่นถึงร้อยละ 60 ภายในปี 2563  ผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่า  
เพิ่มสงู ควรมีก าไรสว่นเพิ่มสงูกวา่ปกติร้อยละ 10 และผลติภณัฑ์เกรดพิเศษประมาณร้อยละ 20  โดยการขยายก าลงัการผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์เพิ่ม 140,000  ตนัต่อปี จะเป็นสว่นส าคญัในการเพิ่มสดัสว่นผลิตภณัฑ์เกรดพิเศษและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ขึน้อีกประมาณร้อยละ 15 ท าให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึน้ โดย UHV จะช่วยให้ส่วนโรงกลัน่
แข็งแกร่ง และการขยายการผลิตพลาสติกโพลิโพรพิลีน 300,000 ตนัต่อปี จะท าให้ปิโตรเคมีแข็งแกร่ง เมื่อรวมกนัจึงจดัได้วา่
เป็นหนึง่ในบริษัทปิโตรเคมีชัน้น าในภมูิภาคเอเชีย 
 ส าหรับการด าเนินงานด้านนวตักรรมและการวิจยัพฒันา ในปี 2559 เนื่องจากมีสภาวะยางธรรมชาติราคาตกต ่า
บริษัทฯ จึงได้น ายางธรรมชาติมาผสมกับสาร Styrene ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบร้อยละ 35 
(Styrene Vulcanized Natural Rubber (S-VNR)) มีคณุสมบตัิโดดเดน่ในการทนแรงกระแทกได้สงู น ามาผลติเป็นกรวยจราจร 
เสาล้มลกุ และแผงกัน้ถนน เป็นต้น  
 
สถานะทางการเงนิ 

ส าหรับการบริหารด้านการเงิน บริษัทฯ มีแนวทางจะจัดหาเงินในรูปแบบเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ และ/หรือ การออกหุ้นกู้ ในประเทศ เพื่อน ามาช าระคนืเงินกู้ที่จะถงึก าหนดช าระในปี 2560 ประมาณ 20,000 ล้านบาท  
ซึ่งจะพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลา  ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ลงนาม
สญัญาเงินกู้ ร่วม (Syndicate Loan) และสญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศแล้ว จ านวน 20,000 ล้านบาท  บริษัทฯ 
มีผลการด าเนินงานแข็งแกร่งขึน้เป็นล าดบั สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินได้ครบถ้วนและสามารถช าระหนีส้นิได้ตาม
ก าหนด  โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกาศปรับแนวโน้มอนัดบัเครดิตของบริษัทฯ จากแนวโน้มเครดิต 
เป็นลบ เป็นแนวโน้มเครดิต มีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของ 
บริษัทฯ ที่ระดบั 'A-(tha)' 
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เป้าหมาย (Road Map) ของบริษัทฯ ในอนาคต 
ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัตัง้เป้าหมายโดยใช้โครงการ Everest เป็นหลกั โดยการน าวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best 

practice) ใหม่ๆ มาใช้ในการพฒันาศกัยภาพพนกังานเพื่อสร้างผลประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร หลงัจากโครงการ EVEREST 
แล้วเสร็จ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการใหม่ ในเบือ้งต้นเรียกว่าโครงการ Beyond EVEREST โดยโครงการแรก คือ 
โครงการขยายก าลงัการผลิตพาราไซลีน โดยวตัถดุิบหลกัส่วนใหญ่ได้จากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขัน้กลางภายในของบริษัทฯ  
โดยเฉพาะจากโครงการ UHV สว่นอีกหนึง่โครงการคือ โครงการขยายก าลงัการผลติ Ethylene Plant หรือแนฟทาแครกเกอร์  
ซึง่ทัง้ 2 โครงการจะสง่ผลให้สดัสว่นผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีของบริษัทฯ ในอนาคต เพิ่มขึน้ได้เกือบเทา่ตวั สามารถสร้างมลูคา่เพิ่ม
และมีผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้น  

 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นรางวลัที่ภาคภูมิใจ โดยบริษัทฯเป็นหนึ่งในสามบริษัทเอกชนที่ได้รับรางวลันี ้ 
นอกจากนี ้ยงัได้ด าเนินโครงการเพื่อสงัคมหลายโครงการตามแนวพระราชด าริ อาทิ  

โครงการล าไทรโยงโมเดล หนึ่งในโครงการที่ภาคภมูิใจและด าเนินการมาในช่วง 2-3 ปี ร่วมกบัมลูนิธิเพื่อการศกึษา
และประชาสงเคราะห์ เป็นโครงการต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองการกกัเก็บน า้ โดยบริษัทฯ เข้าไปด าเนินการเพิ่มความจขุองอา่ง
เก็บน า้ในชุมชน เพื่อให้สามารถกักเก็บน า้ในช่วงหน้าฝน และมีน า้ใช้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง ช่วยให้ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากอา่งเก็บน า้ และมีรายได้เพิ่มขึน้ 
 โครงการขาเทียม อีกหนึ่งโครงการที่ถือเป็นความภาคภมูิใจของบริษัทฯ ที่ได้ใช้นวตักรรมเม็ดพลาสติก เป็นวตัถดุิบ
ให้กบัมลูนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยเร่ิมด าเนินโครงการฯ ตัง้แต ่ปี 2554 เป็นระยะเวลาตอ่เนื่อง
เป็นปีที่ 6  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการออกหนว่ยขาเทียมพระราชทานครัง้ใหญ่ ร่วมกบัมลูนิธิขาเทียมในสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จงัหวดัระยองเป็นครัง้แรก  ได้จดัท าขาเทียมให้แก่ผู้พิการในจงัหวดัระยอง และจงัหวดัใกล้เคียง 
โดยมีผู้พิการลงทะเบียนรับบริการ 220 คน จดัท าขาเทียมแล้วเสร็จรวม 191 ขา นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมออกหน่วยขาเทียมกบั
มลูนิธิในพืน้ท่ีอื่นๆ ตลอดปี 
 โครงการสานพลงัประชารัฐ ยกระดบัคณุภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา เป็นอีกโครงการที่ส าคญั โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลง
นามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลงัประชารัฐ ยกระดบัคณุภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce) ของ
คณะท างานการยกระดบัคณุภาพวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะท างานร่วมทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม และได้ร่วมลง
นามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สถานศกึษาต้นแบบทวิภาคีสานพลงัประชารัฐ (Excellence Model School)” โดย
เป็นความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 46 แห่ง  กบั 14 
องค์กรภาคเอกชนชัน้น าระดบัประเทศ เพื่อช่วยขบัเคลื่อนการผลิตและการพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้สอดรับกบัความ
ต้องการก าลงัคนของประเทศและยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   ทัง้นี ้บริษัทฯ มีวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี  และตัง้เปา้หมาย
ให้เป็น Social Enterprise ที่นอกจากจะสร้างบคุลากรสนบัสนนุบริษัทฯ แล้ว ยงัพฒันาบคุลากรคณุภาพสูส่งัคมด้วย ที่ผา่นมา
ได้เปิดหลกัสตูรอาชีวศึกษาขัน้สงูเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ ปิโตรเคมี เทคนิคพลงังาน  และเคมีอุตสาหกรรม พร้อมยกระดบั
คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง เช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนการท างาน
ระหวา่งกนัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขบัเคลือ่นประเทศไทยให้ก้าวสู ่Thailand 4.0 ตอ่ไปในอนาคต 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่ ขอเป็นตวัแทนพนกังานและผู้บริหารกล่าวขอบคุณ ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ  คู่ค้า 
ลกูค้า สถาบนัการเงิน ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่สนบัสนนุให้บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พฒันามาได้
อย่างต่อเนื่องและมัน่คง    ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารหรือผู้น าหลายรุ่น  มีการริเร่ิม
โครงการหลายโครงการ ตัง้แต่โครงการฟีนิกซ์ (PHOENIX) ซึ่งเป็นโครงการลงทนุด้านเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ  
โครงการ UHV เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มท าให้โรงกลัน่แข็งแรง  โครงการเดลต้า (DELTA)  ซึง่เน้นการลงทนุด้าน Software เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โครงการเอเวอเรสต์ (EVEREST) ซึ่งเน้นการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) มาพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร และระบบบริหารทรัพยากรบคุคลให้สมบรูณ์ขึน้ในทกุมิติ  และตามมาด้วย โครงการ Beyond EVEREST
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและมีผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้น และขอให้ค ามัน่สญัญากบัผู้ ถือหุ้นว่า จะร่วมกนัพฒันาองค์กรอยา่ง
ตอ่เนื่องและยัง่ยืนก้าวไปสูก่ารเป็นบริษัทปิโตรเคมีชัน้น าของเอเชีย ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 หลงัจบวีดิทศัน์ ประธานได้กลา่วว่า  ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จากกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่แล้ว   แสดงให้เห็นวา่ไออาร์พีซีได้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และประสทิธิภาพในการด าเนินงานควบคู่ไป
กบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อความต่อเนื่อง ขอให้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สรุปรายงานงบการเงินประจ าปี 2559 และจากนัน้เชิญท่านผู้ ถือหุ้นถามค าถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี ้
ก่อนจะพิจารณาลงมติ 
 
งบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2559   
 

ในปี 2559 บริษัทฯ มี Market GIM 13.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล ลดลง 1.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล เนื่องจาก 
1) สว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์และวตัถดุิบตามราคาตลาด ลดลง 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล  
2) โครงการ EVEREST สร้างมลูคา่เพิ่ม 0.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล และจากราคาน า้มนัดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้อยา่ง

ต่อเนื่อง ท าให้มี stock gain 1.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่มี oil hedging loss  1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบ
กับปี 2558 ที่มี stock loss 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ oil hedging loss  0.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ปี 
2559 มี Accounting GIM อยู่ที่ 12.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สงูกว่าปี 2558 0.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 2  
โดยมีก าไรสทุธิ 9,721 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ที่ก าไรสทุธิ 9,402 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 172,378 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

จ านวน 9,204 ล้านบาท เป็นผลจาก 
• ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 1,025 ล้านบาท เนื่องจากราคาผลติภณัฑ์ที่ปรับเพิ่มขึน้ตามราคาตลาด  
• สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 4,477 ล้านบาท เนื่องจากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือปรับเพิ่มขึน้ ตามราคาน า้มนัดิบที่

สงูขึน้  โดยปริมาณสนิค้าสิน้ปี 2559 เทียบกบัสิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้จาก 8.93 ล้านบาร์เรลเป็น 9.61 ล้านบาร์เรล หรือร้อยละ 8  
• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 5,364ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องมาจากโครงการเพิ่มมลูค่าเพื่อผลิตภณัฑ์

สะอาด (UHV) และโครงการขยายก าลงัการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE/PPC)ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างตามแผนงาน ซึ่ง
โครงการ UHV ได้เร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์แล้วตัง้แตไ่ตรมาส 3 ของปี 2559  สว่นโครงการ PPE/PPC จะสร้างเสร็จตาม
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แผนงานในไตรมาส 3 ของปี 2560 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 91,373 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น

จ านวน 4,077 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เป็นผลจาก 
• เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 5,937 ล้านบาท  
• เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 5,949 ล้านบาท เนื่องจากมีการลดเทอมการจ่ายช าระหนีค้า่น า้มนัดิบจาก 90 วนัเป็น 60 วนั  
• เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 2,945 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกเงินกู้ ระยะยาวเพิ่มขึน้ 6,500 ล้านบาท 

ขณะที่มีการช าระคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ รวม 3,373 ล้านบาท และมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้
จริง 182 ล้านบาท ตามคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ ณ วนัสิน้ปี 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 81 ,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

เป็นจ านวน 5,127 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 สว่นใหญ่เนื่องจากมีก าไรสทุธิ 9,721 ล้านบาท  ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับ  
ผู้ ถือหุ้น ในปี 2559 จ านวน 4,490 ล้านบาท 

 
มีผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคดิเหน็และซักถาม ดังนี ้
นายสถาพร ผงันิรันดร์ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทรงภพ พลจนัทร์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
นายวเิชียร ก่ิงมนตรี  
ผู้สอบบญัชีจาก PwC 
 

ขอเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นกลา่วชมเชยการจดังานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในครัง้นี ้
โดยมีข้อเสนอแนะ 2 เร่ืองคือ 

1. ขอให้เพิ่มการรายงานในเร่ืองการพฒันาบคุลากร 
2. มีข้อสงัเกตวา่ ในงบการเงินหน้าที่ 4 รายงานผู้สอบบญัชีระบวุา่ “ข้าพเจ้าไดสื้อ่สาร

กบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ซ่ึงรวมถึงประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และ
ข้อบกพร่องทีมี่นยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน ซ่ึงข้าพเจ้าพบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า”  

ประโยคดงักลา่วอาจท าให้ผู้ลงทนุ / ผู้ ถือหุ้น เกิดความสงสยัและสบัสนได้วา่พบประเด็นที่มี
นยัส าคญัจากการตรวจสอบ จึงขอให้ผู้สอบบญัชีซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยผู้ ถือหุ้นชีแ้จง  และ
พิจารณาการเปิดเผยเนือ้หาสาระให้มีความชดัเจน 
 
ในการพิจารณางบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบ
บัญชีถึงข้อความดังกล่าวแล้วเช่นกัน เข้าใจว่าเป็นข้อความมาตรฐานของเกณฑ์การ
ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานใหม ่และขอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีใหม่ เป็นการแปลข้อความจาก
มาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ และเป็นข้อความมาตรฐานที่ผู้สอบบญัชีใสไ่ว้ใน
รายงานว่ามีการตรวจครบถ้วนแล้ว ซึ่งหากผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่องที่มี
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นายทองอินทร์ แสงงาม 
ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวมนวิภา จภิูบาล 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
 

นยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในตา่งๆ เช่น ระบบการจดัซือ้ ระบบการขาย  ก็จะรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และหากบริษัทฯ ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ผู้สอบบญัชีจะ
แสดงความเห็นตอ่รายงานงบการเงินอยา่งไมม่ีเง่ือนไข หรือหากไมพ่บข้อบกพร่องในระหวา่ง
ปี ก็จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้จากการตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่างๆ  อย่างไรก็ตาม ขอรับ
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นเพื่อไปหารือกบัสภาวิชาชีพบญัชีตอ่ไป 
 
1. กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้
เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา และหวงัว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในอตัราที่เพิ่มขึน้ต่อไป  พร้อม
สอบถามความคืบหน้าของโครงการ EVEREST และระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
2.ขอให้ชีแ้จงเร่ืองบัตรลงคะแนน กรณีเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เหตุใดบัตร
ลงคะแนนจึงไมแ่สดงรายช่ือผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 
 
โครงการ EVEREST มีเปา้หมายสร้างมลูคา่เพิ่ม 10,000 ล้านบาท เป็นโครงการท่ีด าเนินการ
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชัน้น าระดับโลก ท าการประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน และปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการน าวิธีการปฏิบตัิที่
เ ป็นเลิศ (Best practice) มาใช้        มุ่ง เ น้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร โดยมีทีมงานแบบเต็มเวลาประมาณ 40 คน  แต่เนื่องจากในปี 
2559 โครงการ  UHV แล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนด าเนินงาน จึงท าให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
ประมาณ 2,300 ล้านบาท จากเป้าหมาย 3,400 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 
ปี 2560 บริษัทฯ ด าเนินการตามแผนหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major Turnaround) เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานทัง้หมด ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของทุกหน่วยงาน และปัจจุบนัทุกหน่วยผลิตได้กลบัมาเดินเคร่ืองจกัรได้เต็มก าลงั
การผลิตตามปกติแล้ว คาดว่าจะสง่ผลให้ผลประกอบการหลงัไตรมาส 2 ปี 2560 ดีขึน้เป็น
ล าดบั อีกทัง้โครงการ UHV แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายการเพิ่มมูลค่า 
7,000 ล้านบาท ในปี 2560 และ 10,000 ล้านบาท ในปี 2561 ได้ต่อไป ทัง้นี ้โครงการฯ จะ
ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน  และ
ขอให้ความมัน่ใจวา่จะด าเนินการได้ส าเร็จตามเปา้หมาย 
 
ชีแ้จงเร่ืองบตัรลงคะแนนของผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้  
ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน จะได้รับบตัรลงคะแนนซึ่งระบุช่ือผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้ นไว้ครบถ้วน ผู้ รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้เสมือนผู้ ถือหุ้ นที่
ลงทะเบียนด้วยตนเองทุกประการ ทัง้นี ้ช่ือของผู้ รับมอบฉันทะจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
ลงทะเบียนของบริษัทฯ  
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นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร  
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1. ในปี 2559 ราคาเฉลี่ยน า้ดิบดไูบอยู่ที่ 41.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่ราคาน า้มนัดิบ
ถัวเฉลี่ยที่บริษัทฯ บันทึกเป็นต้นทุนที่ราคา 44.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มีส่วนต่าง  3 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ ซือ้น า้มนัดิบในราคาที่แพงกว่าราคา
เฉลีย่หรือไม ่  
2. โค รงการขยายก าลังการผลิตพลาสติก โพลิ โพรพิลีน  (PP Expansion and PP 
Compounding )นัน้ ใช้วตัถดุิบจากน า้มนัใช่หรือไม ่หากเปรีบเทียบกบัวตัถดุิบที่เป็น LNG มี
ต้นทนุตา่งกนัอยา่งไร 
3. ทราบว่ามีบริษัทน า้มนัยกัษ์ใหญ่ของซาอดุิอาระเบีย ลงทนุโครงการโรงกลัน่น า้มนัขนาด
ใหญ่ในประเทศมาเลเซีย หรือเรียกว่าโครงการแรบบิท จะแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการได้ใน 
ปี 2562 ซึ่งจะส่งผลให้มีอุปทาน (Supply) เพิ่มขึน้มาก ขอสอบถามว่าจะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ ในอนาคต หรือไม ่อยา่งไร  
 
1. ราคาเฉลีย่น า้มนัดิบดไูบ ที่แสดงให้เห็นเป็นราคาเพื่อการอ้างองิเทา่นัน้ เนื่องจากน า้มนัดิบ
มีหลายชนดิ แตล่ะชนิดมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนั     และบริษัทฯไม่ได้กลัน่น า้มนัดิบดไูบ   หาก
น า้มนัดิบท่ีบริษัทฯต้องการในชว่งเวลานัน้มีคณุภาพดีกวา่น า้มนัดบิดไูบ ราคาก็จะสงูกวา่ 
โดยราคาต้นทนุท่ีบนัทกึในบญัชี เป็นราคาที่รวมคา่ขนสง่และคา่ประกนัภยัไว้ด้วย ซึง่เป็น
ปกติของธุรกิจประเภทนี ้และขอยืนยนัวา่บริษัทฯ ไมไ่ด้ซือ้น า้มนัดบิในราคาที่แพงกวา่ปกติ  
2. โครงการขยายก าลงัการผลิตพลาสติกโพลิโพรพิลีน จะใช้วตัถดุิบที่ได้จากโครงการ UHV  
ซึ่งผลิตโพรพิลีนได้เพิ่มขึน้ 300,000 ตนัต่อปี  หากไม่ขยายการผลิตเป็นโพลิโพรพิลีน จะท า
ให้บริษัทฯ ต้องสง่ออกโพรพิลนีในราคาถกู ไมส่ามารถสร้างมลูคา่เพิ่มได้      
    ในช่วงที่บริษัทฯ ลงทุนโครงการ UHV บริษัทฯไม่ได้สร้างโรงงานผลิตโพลิโพรพิลีนพร้อม
กนัทีเดียว   เนื่องจากในขณะนัน้ บริษัทฯมีข้อจ ากดัเร่ืองเงินลงทนุโครงการที่สงูมากประกอบ
กบัสว่นตา่งราคาระหวา่งโพรพิลนีกบัโพลโิพรพิลนียงัไมต่า่งกนัมาก ตอ่มาเมื่อโครงการ UHV 
ใกล้แล้วเสร็จ ราคาโพรพิลีนตกต ่าลงมาก บริษัทฯ จึงเห็นควรลงทนุขยายก าลงัการผลิตโพลิ
โพรพิลีนอีก 300,000 ตนัต่อปี  โดยใช้ราคาโพรพิลีนที่บริษัทฯ ผลิตเองเป็นราคาต้นทนุ และ
จดัจ าหนา่ยโพลิโพรพิลีนทัง้ในประเทศและสง่ออก ท าให้สามารถแข่งขนัได้เมื่อเทียบกบัการ
ใช้วตัถดุิบที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ 
3. โครงการแรบบิทท่ีประเทศมาเลเซีย เป็นโครงการโรงกลัน่น า้มนั มีก าลงัการผลติประมาณ
วนัละ 300,000 บาร์เรล และใช้เงินลงทนุสงูมาก      ทัง้นี ้ ในแตล่ะปีความต้องการน า้มนัของ
โลกเพิ่ มขึ น้ประมาณ 1.2 ล้านบา ร์ เ รลต่อวัน  การ เพิ่ มขึ น้ของป ริมาณการกลั่น               
300,000 บาร์เรลตอ่วนั จึงไมส่ง่ผลกระทบมากนกั อาจมีผลกระทบเพียงเลก็น้อยในระยะสัน้
เทา่นัน้   
    จากผลการส ารวจในปี 2560 และปี 2561 จะมีปริมาณการกลัน่ทัว่โลกเพิ่มขึน้ แต่ยงัน้อย
กว่าปริมาณความต้องการน า้มนัส าเร็จรูปทัง้หมด ท าให้ Margin ของโรงกลัน่ยงัคงอยู่ใน
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ระดบัดี ปัจจุบนับริษัทฯ สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ทัง้ในด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลัน่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ UHV จะ
ช่วยท าให้โรงกลัน่แข็งแรง ส่วนโครงการขยายก าลงัการผลิตโพลิโพรพิลีน ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ประมาณกลางปี 2560 จะช่วยท าให้ปิโตรเคมีเข็มแข็งขึน้ ท าให้บริษัทฯ สามารถแข่งขนัใน
ตลาดโลกได้อยา่งแนน่อน  
 
1. โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการ  PHOENIX โครงการ DELTA หรือโครงการ 
EVEREST มีการวัดผลความส าเร็จอย่างไร หากไม่มีโครงการต่างๆเหล่านี ้บริษัทฯ ยัง
สามารถท าก าไรได้ตามภาวะปกติของธุรกิจหรือไม ่
2.ไทยออยล์ กบั ไออาร์พีซี มีความแตกต่างกนัอย่างไร จะมีโอกาสควบรวมกันหรือไม่ และ 
จะมีการน าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตา่งๆ ของบริษัทฯ ไปด าเนินการร่วมกนัในกลุม่ ปตท. 
ได้หรือไม ่ 
  
1. โครงการพฒันา/เพิ่มประสิทธิภาพตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างตอ่เนื่องตัง้แต่
ปี 2558  จากโครงการ DELTA  และพฒันาต่อยอดเป็นโครงการ EVEREST     โดยบริษัทฯ 
ได้จดัท าแผนธุรกิจแสดงผลก าไรท่ีคาดวา่จะได้รับจากการประกอบธุรกิจตามปกติให้บริษัทที่
ปรึกษาชัน้น าประเมินความสามารถวา่  จะสามารถสร้างผลประโยชน์เพิ่มขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจปกติได้หรือไม ่ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกนั  มี Base case 
ในปี 2558 เป็นหลกั  
  ในสว่นของโครงการ EVEREST ที่ปรึกษามัน่ใจวา่จะสามารถเพิ่มผลประโยชน์ได้ถึงจ านวน 
300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท ภายใต้งบประมาณการลงทนุทีจ่ ากดั
ไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 10  ของผลตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มขึน้    ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ในอตัราที่สงูมาก    ทัง้นี ้หากโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท 
บริษัทฯจะจ่ายคา่ที่ปรึกษาจ านวน 1,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 10  เช่นกนั   
  ส าหรับการวดัผล   บริษัทฯมีหลกัเกณฑ์ในการวดัผลประโยชน์สว่นเพิ่มโดยฝ่ายบญัชีและ
การเงินอย่างชดัเจนและละเอียดรอบคอบ    จึงมัน่ใจได้ว่าผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจาก
โครงการจะเป็นผลประโยชน์สว่นเพิ่มอย่างแน่นอน   นอกเหนือจากผลก าไรตามภาวะปกติ
ของธุรกิจปกติ 
 
ให้ข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองการวดัผล ดงันี ้ 
  หากเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ก็จะวดัผลเฉพาะสว่นเพิ่ม ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการอยา่งตอ่เนื่อง  
  หากเป็นโครงการลงทนุใหม่  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะช่วยพิจารณากลัน่กรอง
แผนการลงทนุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อป้องกนัความเสียหายจากการลงทนุ 
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นางวารุณี ทิพย์พญาชยั 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเดชา สนุทรารชนุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 

จึงขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นมั่นใจว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการบริหาร
ความเสีย่งโครงการลงทนุขนาดใหญ่และมีการกลัน่กรองเป็นอยา่งดี  
2.  ไออาร์พีซี จะเน้นไปที่การผลิตปิโตรเคมีเป็นหลกั ในขณะที่ไทยออยล์ จะเน้นการผลิต

น า้มนัส าเร็จรูปเป็นหลกั ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัของบริษัทในกลุม่ ปตท. 

หรือแม้แต่บริษัทนอกกลุ่ม ปตท. ได้มีการประสานการท างานร่วมกัน มีการแบ่งปัน

ประสบการณ์ ความรู้และแนวทางการท างาน การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัอยู่แล้ว  เพื่อน าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพของ

บริษัทในกลุม่ ปตท.  

 
มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
1. บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินจ านวนมากเกินไป เสนอแนะให้บริษัทฯ เปลี่ยนเงินกู้ สกุลเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นสกลุเงินบาท เพื่อลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
2. บริษัทมีโครงการ CSR เช่น โครงการขาเทียมอยูแ่ล้ว ขอเสนอให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 
ปตท. ท า CSR ด้านพัฒนาบุคลากร หรือเครือข่ายบริษัทผู้ ตรวจสอบบัญชี หรือบริษัทที่
ปรึกษากฎหมาย โดยอาจร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 
1. บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่ 0.75 เท่า ซึ่ง
โดยทัว่ไปไม่ควรเกิน 1 เท่า และไม่ควรมีหนีส้ินมากกว่าทนุ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยงัอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแรงพอสมควร ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยการบริหารจัดการส่วนของหนีส้ิน เช่น เงินกู้ สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ที่มีประมาณร้อยละ 20 ของหนีส้นิรวม ซึง่อยูใ่นสดัสว่นท่ีไมส่งูเกินไป  โดยให้
มีสดัส่วนสมดุลกับรายได้ที่อิงกับสกุลเงินต่างประเทศ  (Natural Hedge)  ท าให้บริษัทฯ 
สามารถลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนได้ในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ จะน าความเห็นของทา่นผู้ ถือหุ้นมาพิจารณา และเพิ่มความระมดัระวงัมากขึน้  
2. ส าหรับโครงการ CSR บริษัทฯ ได้มีการพฒันาบคุลากรด้านเทคนิคเป็นสว่นใหญ่ เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้บุคลากรด้านเทคนิคค่อนข้างมาก   โดยมีการพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี และสนบัสนนุงานวิจยัตา่งๆ  ส าหรับงานทางด้านบญัชี และกฎหมายก็
มีความส าคญัไมน้่อย  ขอรับข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณาตอ่ไป  
 
1. ขอทราบราคาและแนวโน้มของผลติภณัฑ์พลาสติกโพลโิพรพิลนี  
2. โครงการขยายก าลงัการผลิตพลาสติกโพลิโพรพิลีนจะแล้วเสร็จตรงตามแผนธุรกิจที่ได้
รายงานไว้ในรายงานประจ าปีหรือไม ่
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นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 

แนวโน้มของราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีจะแปรผนัตามราคาน า้มนัดิบเป็นสว่นใหญ่  แต่สว่น
ต่างระหว่างราคาของน า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์พลาสติกโพลิโพรพิลีนมีแนวโน้มสงูขึน้  และ
สว่นตา่งราคาระหวา่งโพรพิลนี กบัโพลโิพรพิลนี ยงัคงคอ่นข้างดี เนื่องจากมีผู้ผลติในประเทศ
จีน ผลิตโพรพิลีนเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาโพพิลีนตกต ่า  ขณะที่ยังมีผู้ ต้องการโพลิ          
โพรพิลีนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัโพลิโพรพิลนีสว่นหนึง่สามารถน ามาแทนโพลิเอทิลนีที่
ปัจจุบนัมีราคาสงูกว่าได้  โดยโครงการฯ จะแล้วเสร็จในคร่ึงหลงัของ ปี 2560 ตามแผนฯที่
ก าหนดไว้อยา่งแนน่อน 

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระนีเ้พิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนบั
คะแนนเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 13,227,252,433 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 30,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 23,973,133 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559  

 
  ประธานฯ มอบหมายให้นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงตอ่ที่ประชมุ สรุปดงันี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัทนุส ารองตาม
กฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ  โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมา ผลประกอบการของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีดีตอ่เนื่องและใกล้เคียงกบัที่
คาดการณ์ไว้ และบริษัทฯ ยังได้ช าระคืนหนีค้่าน า้มนัดิบให้กับปตท. จากการปรับลดจ านวนวนัการช าระเงินจาก 90 วัน          
ลงเหลอื 60 วนั โดยท าการเบิกใช้จากเงินกู้ ระยะสัน้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระหนีส้นิรวมอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปี 2558  นอกจากนี ้
ในปี 2560-2561 บริษัทฯ ยงัมีภาระหนีเ้งินกู้ ระยะยาวที่จะต้องช าระคืนจ านวนประมาณ 30,000 ล้านบาท  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการด าเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยงัสามารถคงสดัส่วนสภาพ
คล่องทางการเงินในระดบัที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ   คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ประกอบกบัข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 ดงันี  ้

ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเ ป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 4,700 ล้านบาท โดยแบง่จ่ายดงันี ้ 

• จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.066 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 
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• จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.164 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทนุสะสมยกมา จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 

 
ทัง้นี ้  ก าหนดให้วันท่ี 1 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดย

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท)   9,402 9,721 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.22 0.23 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 4,496 4,700 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสทุธิ(ร้อยละ)  47.82 48.35 

             
หมายเหตุ: *   บริษัทฯ ได้ตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตัง้แตปี่ 2550 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็น   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้
 

เห็นด้วย 13,250,697,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 83,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 475,329 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,700 
ล้านบาท โดยแบง่จ่ายดงันี ้ 

• จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.066 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 

• จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.164 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทนุสะสมยกมา จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 

• ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
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วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   
  ก่อนพิจารณาวาระนี ้ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในวาระนี ้คือ  นายสมนกึ บ ารุงสาลี  นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาส  
นายอนสุรณ์  แสงนิ่มนวล นายเจษฎา พรหมจาต และนายวฒุิสาร ตนัไชย ได้ขอออกจากทีป่ระชมุ 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต พนัธ์ทอง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  น าเสนอรายละเอียดของ
วาระนีต้อ่ที่ประชมุ สรุปดงันี ้
  ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่
ตามวาระจ านวนหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลงัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท  ให้ใช้
วิธีจบัสลากออก สว่นปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออก       

ในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณาคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัดฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับ       
ตลาดทนุฯ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
คณุสมบตัิกรรมการอิสระ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตัง้ข้าราชการระดบัสงู หรือบคุคล
ด ารงต าแหนง่กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแหง่  

และได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทัง้คณะ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองตอ่
กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการในการด าเนินงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา      เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เลอืกตัง้กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ   
   คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้น าเสนอ  
โดยได้เสนอช่ือบคุคลซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯในปัจจบุนัจ านวน 5 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตัง้ 
1. นายสมนกึ บ ารุงสาล ี กรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิศวกรรม พลงังาน บริหารจดัการ ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ อีกวาระหนึง่) 
2. นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ กรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานเศรษฐศาสตร์ บริหารจดัการ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ อีกวาระหนึง่) 
3.นายอนสุรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิศวกรรม พลงังาน สิง่แวดล้อม บริหารจดัการ 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 

4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานบญัชีการเงิน บริหารจดัการ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 
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รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตัง้ 
5. นายวฒุิสาร  ตนัไชย กรรมการอิสระ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารจดัการ  

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 

 
โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทัง้ 5 รายดงักล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่

หลากหลายในกิจการที่เก่ียวข้อง หรือเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  อนัจะช่วยสนบัสนนุการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพ และท าให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายเช่นเดิม 

ทัง้นี ้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือล าดบัที่ 3  4  และ 5 มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้  โดยมีรายละเอียด
ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 5 รายข้างต้น  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย  6 และ 7 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุที่ได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เลอืกตัง้บคุคลทัง้ 5 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  
 
วาระที่ 5      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เร่ืองการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา   และขอให้
นายวฒุิสาร ตนัไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 26 “กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา…..”  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็น
ธรรมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
เทียบเคียงได้กบับริษัทในอตุสาหกรรมใกล้เคียงกนั  ดงันี ้
 

รายช่ือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

นายสมนกึ บ ารุงสาล ี 13,115,675,757 98.98 134,750,871 1.02 828,938 0 
นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ 13,218,898,610  99.76 31,609,559 0.24 747,397 0 
นายอนสุรณ์  แสงนิ่มนวล 13,219,233,290 99.76 31,179,839 0.24 835,437 7,000 
นายเจษฎา พรหมจาต 13,214,504,668 99.73 35,565,995 0.27 1,184,903 0 
นายวฒุิสาร  ตนัไชย 13,210,273,718 99.70 39,558,595 0.30 1,423,253 0 
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  4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือมีสว่นได้เสยี
ระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทยอ่ย
ของบริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี จ ากดั บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ 
แอล จ ากดั บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากดั และบริษัท รักษ์ป่าสกั จ ากดั   

 
 บริษัทฯ ได้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีอย่างถกูต้องตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฯ ว่าด้วยเร่ืองการ
หมุนเวียนผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ข้อมูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกนั โดย 
Deloitte เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือในระดบัสากล ผ่านเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิค และเสนอ
ราคาคา่สอบบญัชีในราคาต ่าสดุ ซึง่เป็นอตัราเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2559           
                คณะกรรมการบริษัทฯ จึงน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิจ านวนเงินคา่
สอบบญัชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งผลการนบัคะแนนเป็นดงันี  ้

เห็นด้วย 13,409,603,234 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย 1,931,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสยีง 1,554,823 เสยีง   
บตัรเสยี 5,000 เสยีง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดดงันี  ้
  1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2560 ของบริษัทฯ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3427  หรือ  
 นายเกียรตินิยม คณุติสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4800 หรือ 
 นายวลัลภ  วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6797 
       2) ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทัง้นี ้
คา่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ แตไ่มเ่กิน 
120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป 
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วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่  หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม นัน้       ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 
105 วรรค 2 ก าหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชมุพิจารณาตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้  ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกจากที่ระบไุว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่า 
5,825,000,000 หุ้น  (ห้าพนัแปดร้อยยี่สบิห้าล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจเุป็นวาระให้ที่ประชมุพิจารณาได้ 

หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตา่งๆ ได้ 
 

ผู้ถอืหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานธรรมการ 
 
 
 

ตามที่ศาลฎีกา พิพากษาให้กระทรวงการคลงั ใช้เงินคืนให้บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
กลัไทย หรือบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  ไม่ทราบว่าได้มีการด าเนินการไปถึงไหน
แล้ว 
 
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลงัปรากฎว่า ศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบให้
ผู้บริหารแผนจ่ายเงินคา่จ้างบริษัท ซินเนอจี โซลชูัน่ จ ากดั จ านวนดงักลา่วได้ ในระหวา่ง
การฟืน้ฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้มีการจ่ายค่าจ้างตามสญัญาจ้างถูกต้อง และบริษัท
ดังกล่าวปฏิบัติงานได้ผลสมัฤทธ์ิตามความมุ่งหมายของสญัญาฯ จนสามารถฟื้นฟู
กิจการได้เป็นผลส าเร็จ บริษัทฯ จึงไมป่ระสงค์จะเรียกเงินสว่นนีค้นืจากกระทรวงการคลงั 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้งดการบงัคบัคดีแก่กระทรวงการคลงัแล้ว  
 
1.สอบถามเก่ียวกบั  พ.ร.บ.ปิโตรเลยีมฯ  ปัจจบุนันีม้ีความคืบหน้าอยา่งไร 
2.สอบถามผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับวงการน า้มันในประเทศ  หากบริษัทน า้มันของ
ตา่งประเทศที่อยูใ่นประเทศไทย เช่น SHELL ซึง่มีผู้บริหารเป็นคนไทย ประกาศจะขยาย
สถานีบริการอีกประมาณ 800 แห่ง โดยประเมินว่าในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น 
พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ยังมีความต้องการใช้น า้มันมากกว่าประเทศใน        
แถบยโุรป  
 
ประธานฯ มอบหมายให้นายทรงภพ พลจนัทร์ ซึง่เป็นผู้ที่ทรงคณุวฒุิในเร่ืองพลงังานเป็น
ผู้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในข้อแรก 
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นายทรงภพ พลจนัทร์  
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานธรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เร่ืองพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ     คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ 
โดยให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production sharing contract “PSC”) หรือระบบการ
ให้บริการ (Service contract) เข้ามาร่วมด้วย ในครัง้นีม้ีสมัปทานของบริษัท เชฟรอน 
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั (เชฟรอน) ก าลงัจะหมดอายลุงในอีก 5 ปี ข้างหน้า 
จึงต้องมีการประมลูสมัปทานรอบใหม ่ส าหรับ PSC ประเทศไทยได้ใช้ในสว่นขององค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย    โดยระบบสมัปทานมีการปรับปรุง ใน พ.ร.บ.ปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514   
และยงัไมม่ีระบบ Service contract   
 ประเด็นในขณะนี ้คือ มีความสนใจที่จะตัง้บรรษัทน า้มนัแห่งชาติ  ซึ่งตอนที่ตัง้ บริษัท 
ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  (ปตท.สผ.) ต้องการให้ ปตท.สผ.เป็น
บรรษัทน า้มันแห่งชาติอยู่แล้ว และขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมของประเทศมีศกัยภาพลดลง ได้ผลผลิตต ่า ปัจจุบนัเชฟรอน ผลิตได้วนัละ
ประมาณ 1,200 ล้านลกูบาศก์ฟุต  ปตท.สผ.ผลิตได้วนัละประมาณ 800 ล้านลกูบาศก์
ฟตุ  รวมเป็นประมาณร้อยละ  70  ของก๊าซที่ผลติได้ในประเทศ      แตอ่ยา่งไรก็ตาม สิง่
ที่จะกระทบความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศคือ สมัปทานก าลงัจะหมดอายุลงใน
อีก 5 ปีข้างหน้า ดังนัน้ กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน  จึงเร่งให้สภานิติ
บญัญัติแห่งชาติ รีบด าเนินการออกกฎหมายให้เร็วขึน้  มิฉะนัน้ ท้ายที่สดุแล้วจะไม่มี
บริษัทใดมาลงทนุ 
 
2. ประธานฯ ให้ข้อมูลด้านการตลาดของสถานีบริการน า้มันว่า นับเป็นข่าวดีของ
ผู้บริโภคที่บริษัทน า้มนัตา่งๆ เร่ิมมีความตื่นตวั และมีแนวทางในการขยายป๊ัมน า้มนั หรือ
ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ บริโภค หากมองย้อนกลับไป 30 -40 ปีที่แล้ว 
ป๊ัมน า้มนัที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นป๊ัมของต่างประเทศมาลงทุน เป็นตราสินค้า (brand) 
ของตา่งประเทศเป็นหลกั เป็นของไทยน้อยมากในสดัสว่นการตลาดไมถ่ึงร้อยละ 10     
     ณ ปัจจุบันป๊ัมน า้มันเป็นแบรนด์ของไทยมากขึน้ในสดัส่วนการตลาดร้อยละ 70  
เฉพาะ ปตท.มีสว่นแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 40 ที่เหลอืจะเป็น บางจาก พีที และมี
รายอื่นๆ ด้วย กล่าวได้ว่าสภาพการแข่งขนัเปลี่ยนไปพอสมควร  และเนื่องจากมีการ
ด าเนินการของบริษัทไทยมากขึน้ การตลาดของน า้มนั จึงมีความมัน่คงมากขึน้ อย่างไร
ก็ตาม การแขง่ขนัเป็นสิง่ที่ดี ท าให้ผู้บริโภคได้สิง่ที่ดีที่สดุ และได้ราคาที่เป็นธรรมที่สดุ 
     ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย
กล่าวว่าจากประสบการณ์ของประธานฯ  ได้ประชุมผู้ ถือหุ้นมาแล้วหลายที่ หลายเวที 
ขอเรียนด้วยความจริงใจว่า ค าถามและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นในการประชุมของ 
บริษัท       ไออาร์พีซีฯ ในวนันี ้เป็นค าถามและข้อเสนอแนะท่ีดีมาก  ซึง่กรรมการบริษัทฯ
ได้มารับฟังครบทัง้ 15 ท่าน   และจะได้น าค าถามและข้อเสนอแนะที่แสดงให้เห็นความ
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เช่ือมโยงและความห่วงใยของผู้ ถือหุ้น ไปเป็นแนวทางในการก ากับดูแลบริษัทฯ ให้
เติบโตตอ่ไป   
   ประธานฯกลา่วตอ่วา่  ปี 2558 อาจเรียกได้วา่เป็นปีเปลีย่นผา่นของบริษัทฯ โดยเป็นปี
ทีบ่ริษัทฯ ออกจากแผนฟืน้ฟกิูจการมาครบ 10 ปี   มีก าไรกวา่ 9,000  ล้านบาท ในปีนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการดีเด่นแห่งปี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับรางวลัคณะกรรมการตรวจสอบแหง่ปี เป็นครัง้แรกของไออาร์พีซี   แสดง
ให้เห็นว่าสิ่งที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดต่างๆที่ผ่านมา ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ตัง้แต่เข้าไปฟืน้ฟกิูจการนัน้ ได้ประสบกบัความส าเร็จ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมี
ความตัง้ใจที่จะท าให้การเติบโตของบริษัทฯ ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต  ส าหรับคณุสกุฤตย์ฯ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ก็อยู่กบับริษัทฯมาพอสมควร มีประสบการณ์ค่อนข้างมาก และ
มีโครงการปรับปรุงประสทิธิภาพตา่งๆบริษัทฯ ให้เติบโตตอ่ไป   
 
ขอความกระจ่างว่า พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ มีส่วนดีส่วนเสียอย่างไรบ้าง  มีข้อสงัเกตว่า 
บริษัทต่างประเทศต้องการขยายสว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทยมากขึน้ เช่น SHELL  
ESSO  อีกทัง้ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายให้ความส าคัญกับการส ารวจและผลิต
มากขึน้ นโยบายทางด้านพลงังานของประเทศสหรัฐอเมริกา จะกระทบต่อราคาน า้มนั
ในตลาดโลกหรือไม ่ 
 
 จากประสบการณ์ที่ได้มีการก ากบัธุรกิจนีม้าตลอด   ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ 
ใช้มาประมาณ 40 ปี มีการปรับปรุงที่เรียกว่าThailand 1, Thailand 2, Thailand 3 
ลา่สดุคือ Thailand 3 Plus   
  มีคนกลุม่หนึ่งที่เห็นว่าระบบที่ใช้เป็น ระบบสมัปทานเพียงอย่างเดียว หรือ Licensing 
Agreement  ที่มอบสิทธิในการเข้าไปส ารวจและพฒันาให้กับบริษัท   รัฐเป็นผู้ก ากับ
และแบง่รายได้กลบัมาในรูปของคา่ภาคหลวงและภาษี  
  ส าหรับระบบที่สองคือการแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC     ซึ่งทัง้สองระบบใช้กันทัว่โลก    
ประเทศรอบบ้านเราใช้ระบบ PSC เยอะ เพราะมีประเทศที่เป็นผู้ ส่งออกน า้มันและ
ประเทศอื่นทีก่ าลงัพฒันาก็ทยอยใช้ตามกนั   
  แต่หากมองทัว่โลก ประเทศที่พฒันามานาน เป็นประเทศที่เจริญแล้ว และค่อนข้างมี
ธรรมาภิบาลสงู เช่น ออสเตรเลีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา จะใช้ระบบสมัปทาน เพราะ
กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริษัทน า้มนัเข้ามาลงทนุระบบสมัปทาน    บางคน
เกรงว่ารัฐจะสูญเสียอ านาจในการก ากับดูแล   จึงน าเสนอแนวทาง PSC เข้ามาใน 
พ.ร.บ.ปิโตรเลยีมฯ    และให้มีการจ้างส ารวจและผลติ เมื่อมีบทบาทนีเ้พิ่มเติมขึน้มาก็มี
ความคิดวา่ ต้องมีบรรษัทน า้มนัแหง่ชาติ    
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    ในความเป็นจริง หลายประเทศที่มีสญัญาแบง่ปัน เช่นองค์กรร่วม ไทย-มาเลเซีย ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีบรรษัทน า้มันแห่งชาติ สามารถให้หน่วยงานของรัฐเช่น กรมเชือ้เพลิง
ธรรมชาติ ท าหน้าที่ก ากับดูแลได้        ดงันัน้ สงัคมต้องอยู่ในกระบวนการเรียนรู้และ
เข้าใจ เพราะข้อมลูมีเยอะมาก  ผู้ที่มีความรู้ด้านพลงังาน ก็พยายามให้ความรู้กบัสงัคม 
เช่น กระทรวงพลงังาน  ปตท. นกัวิชาการหลายสถาบนั  และ สถาบนัการศกึษา แตก็่ยงั
มีผู้ที่มีความเห็นตา่ง 
 หากถามว่า พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ มีผลอย่างไรหรือไม่ ประธานฯ ขอให้ข้อมูลส่วนตวั
เพราะเป็นผู้ที่ท างานด้านส ารวจและผลติมาเกือบตลอดชีวิตวา่   ใน 30 ปี ประเทศไทยมี
การผลิตน า้มนัและก๊าซมาใช้เยอะ     และใน 15 ปีที่ผ่านมาที่มีการส ารวจปิโตรเลียม  
โดยบริษัทชัน้น าของโลกในทุกพืน้ที่ในประเทศไทยก็มีหลักฐานชัดเจนว่า ประสบ
ความส าเร็จน้อยมาก  ศกัยภาพของเราไม่ได้มีอยู่มาก ดงันัน้ การจะไปก าหนดทิศทาง
วา่จะใช้ระบบอะไร ต้องค านงึถึงสิง่ที่มีอยูว่า่มากน้อยเทา่ไร  
 ปัญหาของประเทศไทยคือ เราเป็นประเทศที่น าเข้าน า้มนัและก๊าซ ไม่ใช่สง่ออกหรือมี
รายได้สทุธิจากการสง่ออกน า้มนั เช่น มาเลเซีย ดงันัน้ บทบาทของบริษัทพลงังาน หนว่ย
ราชการที่ก ากบัดแูล และโครงสร้างราคาพลงังาน ย่อมมีความแตกตา่งกนั ถ้าเราเข้าใจ
พืน้ฐานเหลา่นีก็้จะสามารถพิจารณาได้วา่ ระบบใด และโครงสร้างกลไกราคาอย่างไรท่ี
เหมาะสม  
 ส าหรับประเทศที่สง่ออก ในเวลาที่ราคาน า้มนัสงูมาก เขาไม่ต้องเก็บภาษีจากผู้บริโภค 
บางประเทศรัฐ ก็สนับสนุน (Subsidise) ราคาน า้มัน     ถ้าท่านไปขับรถอยู่ที่
ซาอดุิอาระเบีย คเูวต หรือ UAE  น า้มนัแทบจะให้ใช้ฟรี   แตปั่จจบุนัประเทศเหลา่นัน้ก็มี
ผลกระทบจากราคาน า้มนัที่ต ่าลงเหมือนกัน จึงต้องปรับราคาให้เข้ากับราคาต้นทุนที่
แท้จริงด้วย  อาจไม่ถึงขัน้ต้องเก็บภาษี แต่ราคาก็ต้องขยบัสงูขึน้ไปเพราะขาดรายได้มา
สนบัสนนุการใช้ในประเทศ 
 ท่านผู้ ถือหุ้นถามว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จะเกิดอะไรขึน้กับราคาน า้มัน   ขอเรียนว่า ย้อนกลบัไป 3-4 ปี ราคา
น า้มนัสงูกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีสูง
พอท่ีจะผลติน า้มนัจากชัน้หินดินดานหรือ shale oil ได้ ท าให้ราคาน า้มนัต ่าลง จนต ่าสดุ
เมื่อต้นปีที่แล้วเหลือ 20 กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปัจจุบนัราคาขยบัขึน้เป็น 50 กว่า
เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล   จะเห็นได้วา่ราคาสงูไป หรือต ่าไปก็อยูไ่มไ่ด้ ทิศทางของบริษัท
น า้มนัต่างๆ ที่ได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดไม่ให้
ราคาน า้มนัสงูกวา่ที่ควรจะเป็น เพราะถ้าต ่าไปก็ไมคุ่้มกบัการลงทนุ ขณะที่สงูไป น า้มนั
ก็จะถกูผลิตออกมาเต็มที่ ดงันัน้ในมมุมองของ   ผู้ที่อยู่ในวงการน า้มนั จึงคาดการณ์วา่
ราคาน า้มันจะอยู่ในระดบัที่มีเสถียรภาพ ประมาณ 50 กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
บวก-ลบไมม่ากนกั    
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เนื่องด้วยไมม่ีเร่ืองอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  และภายหลงัที่บริษัทฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดต่อข้อคิดเห็น ข้อซกัถามของ
ผู้ ถือหุ้นในวาระที่ 7และผู้ ถือหุ้นได้รับทราบแล้วและไม่ได้แสดงความประสงค์จะสอบถามหรือขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงรายละเอียด
เพิ่มเติมแต่อย่างใด  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และขอยืนยนัว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ    
ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุทา่น รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  จึงขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ของบริษัท 
ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  

 
 
 

              ปิดการประชมุเวลา 12.00 น. 
 
 
                 -เทวินทร์ วงศ์วานิช- 
            (นายเทวินทร์ วงศ์วานชิ) 
                  ประธานกรรมการ 
 
  
                -สกุฤตย์  สรุบถโสภณ- 
            (นายสกุฤตย์  สรุบถโสภณ) 
       กรรมการ / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

 
                    -มนวิภา  จภิูบาล- 
           (นางสาวมนวิภา  จภิูบาล) 
   เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 
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