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EDITOR’S NOTE

ได้มีโอกาสพบปะกับท่านผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2561 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2561 ซ่ึงการจัดงานประชุม

สำาเร็จลุล่วงด้วยดีเช่นทุกปี และใคร่ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้คำาติชม 

และข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ เพื่อนำาไปพัฒนา และปรับปรุง 

สำาหรับการจัดงานประชุมในปีต่อไปคะ

Newsletter ฉบับนี้ได้จัดทำาเป็นฉบับพิเศษ เพื่อนำาเสนอ 

รายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ นอกเหนือจากการ 

นำาเสนอไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 แล้ว 

ท้ังนี ้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความสำาคญักบัการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องเพียงพอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ตามแนวปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศที่ดีของบริษัทฯ  

ท้ังนีข้อให้ท่านผูถ้อืหุ้นทุกท่านไดต้รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น 

ของการบันทึกรายงานการประชุม หากผูถ้อืหุ้นท่านใดมีข้อแกไ้ขโปรด

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์   : 0-2765-7890

E Mail : ceo.office@irpc.co.th

โทรสาร : 0-2765-7999

จดหมายถึง : เลขานุการบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เลขท่ี 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 10  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยขอให้ส่งกลับมาภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ท้ายนี้ 

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในบริษัทฯ 

ด้วยดีเสมอมา

Our Annual General Meeting of the Shareholders 2018 (AGM) 

was successfully held on 4th April 2018. We would like to thank all 

shareholders for your valuable comments and recommendations 

which will be considered and applied for our future meetings.  

In this special edition of the Newsletter, we present you 

with the report of the AGM for your acknowledgement, in addition 

to the online report which has been published on our website 

since 17 April 2018, in accordance with the Company’s policy to  

publicly disclose information to shareholders in due course as per 

our corporate good governance guidelines.     

Shareholders can review and check the accuracy of the  

report of the AGM. Should you have any comments, please contact 

us via the following channels.    

Telephone  : 0-2765-7890

E Mail : ceo.office@irpc.co.th

Facsimile  : 0-2765-7999

Postal Letter : Office of the President 

IRPC Public Company Limited

555/2 Energy Complex Building B, 10th Floor, 

Vibhavadee-Rangsit Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak 

District, Bangkok, 10900

The deadline for the submission is June 10, 2018 We 

sincerely thank all shareholders for your continued support and 

trust in IRPC. 

 

กองบรรณาธิการ/Editor
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ที่ ลข. 102/2561

       27 เมษายน 2561

เรื่อง  นำาส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  :  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

 บรษัิท ไออารพ์ซีี จำากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ)  ขอนำาสง่สำาเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจำาปี 2561 
ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย หากท่านมีข้อแกไ้ขหรอืข้อทักท้วงประการใด ขอความกรณุา
แจง้ให้บรษัิทฯ ทราบ ภายในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2561 เพือ่บรษัิทฯ จะไดด้ำาเนนิการตอ่ไป ท้ังนี ้หากไมม่ขีอ้แกไ้ขหรอื 

ข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

       ขอแสดงความนับถือ

             (นางสาวมนวิภา  จูภิบาล)
           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร
       และเลขานุการบริษัท
 

     

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์
โทรศัพท์ 0-2765-7890
โทรสาร  0-2765-7999

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 66(0)2765-7000, 66(0)765-7777 แฟ็กซ์ : 66(0)2765-7001
555/2, Energy Complex, Buiding B, 6th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 THAILAND. TEL : 66(0)2765-7000, 66(0)765-7777 FAX : 66(0)2765-7001 www.irpc.co.th

บรษิทั ไออารพี์ซ ีจำากัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

วันพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   

ก่อนเร่ิมการประชุม 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและทางออก

ฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  ( 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็น 100 %) 
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ 
2. นายสมนึก  บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวรื่นวดี สุวรรรณมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
6. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
8. นายกฤษณ์  อิ่มแสง กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
9. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
11. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
12. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
13. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง   
14. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง
15. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
2. นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน
3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
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4. นางสาวมนวิภา  จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี / 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน /
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

7. นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
8. นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
9. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักบริหารความยั่งยืน
10. นายศิริเมธ ล้ีภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักบริหารจัดการและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กร 
11. นายมานิตย์ สุธาพร ที่ปรึกษา 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า  ที่ปรึกษากฎหมาย 

ตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1. นางสาวรัชดา  คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. นายปวริศร์  โปสาน อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
20,475,000,000 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ด
สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสน
หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน  

มีผู้ถือหุ้น* มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจ านวน 3,307 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
14,159,789,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.29 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

หมายเหตุ  
*1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

และมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  4,031 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 14,426,776,462 หุ้น คิดเป็น 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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ร้อยละ 70.60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว 
2. บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก  รวมถึงได้จัดให้มีล่าม ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
3. ในการพิจารณาวาระประชุมทุกวาระ บริษัทฯได้จัดท า slide presentation ประกอบการน าเสนอ เพื่อความ

ชัดเจนและเข้าใจง่ายของผู้ถือหุ้นทุกท่าน   น าผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเสนอบนจอ presentation ทุกวาระ พร้อมฉาย
ภาพผู้ถือหุ้นขณะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  และภาพกรรมการขณะน าเสนอและตอบข้อซักถาม บนจอ presentation ด้วย 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานฯ  แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมทั้งมติของผู้ถือหุ้น ท าให้บริษัทฯ ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  มีผลประกอบการที่ดี มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่วนส าคัญของ
ความส าเร็จนี้มาจากการสนับสนุนและเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นด้วยดีตลอดมา   ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้ 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Green Meeting ตามแนวทางของ 
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือTBCSD และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย โดยบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาโลกร้อน       

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ  ได้แจ้งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียว
หรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการ
ล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด  
ดังนั้น  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนน 
และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม   

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์การนับคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ดังนี้ 
1) 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา
2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนท้ังหมด ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือแสดงตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่

เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วย ใบลงคะแนนท่ีเหลือ 
เมื่อเลิกประชุมแล้ว ขอให้ใส่กล่องที่ประตูทางออกห้องประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียง  และเพื่อความโปร่งใส เลขานุการบริษัท ได้เชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนผู้สังเกตุ
การณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน  โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาสมัคร 2 ราย ได้แก่ นางสาวรัชดา คลองโปร่ง และ   
นายปวริศร์  โปสาน  
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  
2560 ซึ่งมีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 171-184 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว    โดยในปี 2560  บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ตามแผน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ให้แก่  
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งหุ้น IRPC ได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นขวัญใจมหาชน  

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมรวม 12  
ครั้ง และได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อย 
สรุปผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 

 นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บ ารุงสาล ีนายเจษฎา พรหมจาต  และ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  ในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 11 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยภารกิจทีส่ าคัญ มีดังนี้ 

• สอบทานการจัดท างบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2560 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วนเพียงพอ 

• สอบทานแผนงานบริหารความเส่ียงและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงจากรายงานผลการบริหารความ
เส่ียง รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 

• สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ประจ าปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

• สอบทานและก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความ
เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

• สนับสนุนให้ด าเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือโครงการ CCMS ซึ่งเป็น
การน าระบบไอทีเข้ามาช่วยในการกล่ันกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที โดยในปี 
2560 ได้เริ่มเปิดใช้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ขณะที่ระบบงานขายและรับช าระเงินอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2561 

• สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

• พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการปฏิบัตงิาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแตง่ตั้งและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560
• สอบทานการประเมินตนเองในเรือ่งการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
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ในการต่อต้านการทุจริตหรือ  CAC ของบริษัทย่อย เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิก 

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

นันธิกา ทังสุพานิช และนายชวลิต พันธ์ทอง ซ่ึงนายชวลิตฯ ได้ลาออกเม่ือเดือนมกราคม 2561        ปัจจุบัน นางสาวจิราพร 
ขาวสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งแทน     ในปี 2560 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ด้านการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
• จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ควบคู่กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตาม CG Code ฉบับใหม่ของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกอบกับภารกิจเดิมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความชัดเจนครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะกับบริษัทฯ มากที่สุด 

• พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ  ให้มีความหลากหลาย ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน
ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล และได้พิจารณากรรมการที่มีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) ของกระทรวงการคลังประกอบด้วย 

• พิจารณาสัดส่วนจ านวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นเพศหญิง เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเหมาะสม ตามแนวปฏิบัติที่ดี  โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 7 ท่าน หรือร้อยละ 47 และมี
กรรมการเพศหญิง 3 ท่าน หรือร้อยละ 20 ของจ านวนกรรมการท้ังคณะ   

• การพิจารณาเสนอต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ จะพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่าง
เต็มความสามารถ  และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
• ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ก าหนดค่าตอบแทนของ IOD อาทิ ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ
ของกรรมการ  ขนาดและความเส่ียงของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงความสามารถในการจูงใจ หรือรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ  

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
น าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เท่ากับอัตราเดิมในปี 2560 และเป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ ได้ใช้
มาตั้งแต่ปี 2549 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้  

ด้านการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
• พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงเกณฑ์การ

ประเมินผลอย่างเข้มข้นและมีความท้าทาย โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านธุรกิจ และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน อัน
ประกอบด้วย ภาวะผู้น า การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารภาวะวิกฤต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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ส่ิงแวดล้อม และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเป้าหมายของบริษัทฯ 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไว้
ตอนต้นปี    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี ้
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  พลเอก สสิน 

ทองภักดี   พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ และนายกฤษณ์  อิ่มแสง โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง  นอกจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดียังมีภารกิจที่ส าคัญเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

• วิเคราะห์และน าเสนอหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม่ และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวขอ้ง
กับความรับผิดของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  และจัดการบรรยายให้ความรู้กรรมการโดยวิทยากรจาก IOD 

• ก ากับดูแลให้บริษัทฯมีการจัดท า  Compliance Framework และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  Compliance
Management System แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับต้น 

• ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทใน
กลุ่มไออาร์พีซี ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC  จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัทเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด  และบริษัทไออาร์พีซี 
โพลีออล จ ากัด 

• ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ร่วมเสวนาเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในงาน
IRPC CG Day 2017 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Board that makes a difference ที่กรรมการให้ความรู้  
ข้อแนะน ากับผู้บริหารและพนักงานโดยตรง    เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมี
ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง  

• บริษัทฯได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Awards 2017)  ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จาก ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เป็นรางวัลเกียรติยศที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงและเป็น
ความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไออาร์พีซีทุกคน 

• น าเสนอนโยบาย การเป็นพลเมืองดีของโลกตามแนวทาง UNGC  นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดงบประมาณด้าน CSR  ร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี  ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ   แสดงถึงความมุ่งมั่นในบทบาทผู้น าด้านการเป็นพลเมืองดีของโลกและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ 

• สนับสนุนโครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ ConnextED และ ส่งเสริม Social Enterprise โดย
การร่วมจัดตั้ง บริษัทสานพลังวิสาหกิจเพื่อชุมชน จ ากัด ร่วมกับกลุ่ม ปตท. 

ประธานกรรมการ ได้เสริมว่านโยบายเรื่องงบประมาณด้าน CSR ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้อย่างชัดเจนนั้น
เป็นส่ิงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม  และไออาร์พีซีน่าจะเป็นบริษัทฯแรกๆของประเทศ ที่ก าหนด
เช่นนี้     

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายณัฐชาติ  จารุจินดา                               

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซึ่งมีภารกิจที่ส าคัญ  ดังนี้ 
• พิจารณาเห็นชอบการประเมินความเส่ียงองค์กรและการก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียงปี 2560 
• ก ากับดูแล ติดตามและสอบทานผลการด าเนินการ ตามมาตรการจัดการความเส่ียงองค์กรเป็นประจ าทุกไตรมาส 
• สอบทานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงด้านราคาและการเงินประจ าปี 2560 เป็นราย ไตรมาส 
• ให้ความเห็นและค าแนะน า ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อให้มีการติดตาม การเตรียมความพร้อม และ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต 

• พิจารณาเห็นชอบการก าหนดความเส่ียงระดับองค์กรปี 2561 
• สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทนุ

ที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ 
• รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  ทั้งด้านธุรกิจ  นวัตกรรม การดูแลชุมชน  สังคม  ส่ิงแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนา
เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้จัดท าเป็นวีดิทัศน์*  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพ
และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ความยาวประมาณ 12  นาที  
 

* หมายเหตุ  1. วีดิทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560     จัดท าในรูปแบบที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้สรุปประเด็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเนื้อหาอย่างชัดเจน พร้อมค าบรรยายภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องไปพร้อมกัน 
      2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบใน
หนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้น ามาสรุปรายงานในวีดิทัศน ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน 

 
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิรวม 197,594 ล้านบาท มีก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือมราคา 

(EBITDA) จ านวน 20,420 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ จ านวน 11,354 ล้านบาท โดยทั้งรายได้ EBITDA และก าไรสุทธ ิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2559  ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้ร้อยละ 68 ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้ร้อยละ 30 และธุรกิจอื่นๆ มี
รายได้ร้อยละ 2  ส าหรับ EBITDA ธุรกิจปิโตรเลียมมี EBITDA ร้อยละ 37 ธุรกิจปิโตรเคมี มี EBITDA ร้อยละ 54 และธุรกิจ
อื่นๆ มี EBITDA  ร้อยละ 9 และด้านก าไรสุทธิ ธุรกิจปิโตรเคมี มีก าไรสุทธิสูงสุดร้อยละ 63 ธุรกิจปิโตรเลียมมีก าไรสุทธิร้อยละ  
22  ธุรกิจอื่นๆ มีก าไรสุทธิร้อยละ 15 
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โครงการลงทุนที่ส าคัญในปี 2560  
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products: UHV) ได้

ด าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์เต็มปีเป็นปีแรก ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่เนื่องจากโพรพิลีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักราคาตกต่ า อีกทั้งปริมาณการผลิตต่ ากว่าที่ได้ออกแบบไว้         บริษัทฯ จึงได้วางแผนโครงการต่อเนื่อง อาทิ การเปล่ียน
สูตรสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Reformulation Project) เพื่อให้สามารถผลิตโพรพิลีนได้เพิ่มมากขึ้น  การผลิตน้ ามันเบนซิน
เพื่อจ าหน่ายในประเทศแทนการส่งออก (Maximum Gasoline Project)  ตลอดจนการติดตั้งหน่วยให้ความเย็นสารเร่ง
ปฏิกิริยา เพื่อให้สามารถเลือกซื้อน้ ามันดิบที่หนักขึ้นมาเข้ากระบวนการกล่ันได้ (Catalyst Cooler Project) 

จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดดังกล่าว คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ UHV ไม่น้อยกว่า 
1 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 

โครงการต่อมาคือโครงการขยายก าลังการผลิตสารโพรพิ ลีนอีก 300,000 ตันต่อปี  (Fully Integrated 
Polypropylene Project) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ 

• โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion Project: PPE) เพื่อขยายก าลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปี  

• โครงการขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PPC)  ซึ่งใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มสารเติมแต่งเข้าไป เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงอีก 140,000 ตันต่อปี    

ทั้งสองหน่วยท าให้ก าลังการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก  475,000 ตันต่อปี เป็น 775,000 ตันต่อปี เป็น
โครงการส าคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดราคาโพรพิลีนที่อยู่ในช่วงตกต่ าให้สูงขึ้นไปเป็นสารโพลิโพรพิลีน    โครงการ
ทั้งหมดโดยรวม จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ  0.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล     

 โครงการผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ ร่วมลงทุนกับ บริษัท Global Power Synergy Public Company Limited  ซึ่งจะ
สามารถด าเนินการต่อเนื่องและได้ผลเต็มที่ในปี 2561 

โครงการที่ส าคัญ โครงการสุดท้ายได้แก่ โครงการ EVEREST ยุทธศาสตร์ส าคัญของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 10,000 ล้านบาท โดยการน า  Best Practice จากที่ปรึกษาระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานทุกภาคส่วน 
ได้แก่ การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรการ และการพัฒนาสุขภาพ
องค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยสามารถบรรลุเป้าหมายประมาณ 7,000 ล้านบาท ในปี 2560 และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 
10,000 ล้านบาทในปี  2561 อย่างแน่นอน 

ด้านการเงิน 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีเงินกู้ครบก าหนด 19,500 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถช าระคืนเงินกู้ทั้งจ านวน    และ

เนื่องจากผลประกอบการในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีก าไรอย่างต่อเนื่องจึงเป็นผลให ้บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ที่ระดับ A- และได้ยกระดับแนวโน้มเครดิตจาก Negative Outlook มาเป็น Stable Outlook แสดงถึงความเชื่อมั่น
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. จัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด เพื่อส่งเสริมและยกระดับกิจกรรม 

CSR จากรูปแบบเดิมที่เน้นการให้เป็นการท า Social Enterprise คือการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างธุรกิจร่วมกันกับชุมชน 
โครงการขาเทียมพระราชทาน  เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ โดยได้ด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน  บริษัทฯ บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน รวมจ านวน 115 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตขาเทียม
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จ านวน 13,374 ขา ซึ่งเป็นประโยชน์กับบุคคลที่พิการ 11,487 คน 
โครงการล าไทรโยงโมเดล เป็นโครงการบริหารจัดการน้ า โดยน าองค์ความรู้จากพนักงานของบริษัทฯ ไปช่วยชุมชนที่

ต าบลล าไทรโยง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีน้ าใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้ง มีการขุดคลอง  ขุดบ่อเก็บกักน้ า ตลอดจน
ติดตั้งปั๊มน้ าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคล่ือน โดยจะดูดน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เข้ากักเก็บในบ่อเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
หน้าแล้ง     บริษัทฯวางแผนที่จะน าล าไทรโยงโมเดลนี้ไปใช้ในกิจการเพื่อสังคมในจังหวัดอื่น  โดยมีจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
เป้าหมายทีจ่ะด าเนินการในปี 2561  คาดว่าจะส าเร็จและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในปีถัดไป 

แผนงานในปี 2561 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับ Top Quartile และบรรลุ

วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน าของเอเชียภายในปี 2563 เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกคน   บริษัทฯจึงพัฒนาระบบจัดการที่เรียกว่า HR Excellence เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับ
บริษัทชั้นน าทั้งหมด 

บริษัทฯ ได้วางแผนในการปลูกฝัง IRPC NEW DNA ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ โดย NEW 
DNA  ได้มาจากการส ารวจพฤติกรรมที่ส าคัญ ท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ อันได้แก่ 

I-INDIVIDUAL OWNERSHIP - คิดและท าเหมือนเจ้าของ 
R-RESULT-ORIENTED  - มุ่งสู่ผลลัพธ์ 
P-PROMISE AND DELIVER  - รักษาสัญญา 
C-CONTINUOUS IMPROVEMENT  - พัฒนาต่อเนื่อง 
D-DO THINGS TOGETHER  - ท างานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
N-NO BIAS  - จริงใจ ส่ือสารตรงไปตรงมา 
A-ACTIVELY SOLVE THE PROBLEM - แก้ไขปัญหาเชิงรุก 

 

ส าหรับแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อจากโครงการ EVEREST บริษัทฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้ชื่อ 
Power of Growth, Power of Digital และ Power of People  หรือ GDP  ภายใต้ยุทธศาสตร์ Power of Growth มีโครงการที่
ส าคัญคือ EVEREST Forever ใช้ Best practice ต่อเนื่องจากโครงการ EVEREST และจะท าให้ส าเร็จต่อเนื่องกันไป  โดยมี
เป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี    โครงการ MARS ผลิตสารพาราไซลีน 1 ล้านตันต่อปี โดย
ใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โครงการ RD Excellence โดยการน า Best practice มาขับเคล่ือนนวัตกรรม
ของบริษัทฯ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการ  Galaxy  ซึ่งจะมองหาโอกาสในการลงทุนซื้อกิจการ 
(M&A) และสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ Power of  Digital  มีโครงการ IRPC 4.0 ด้วยการน าเอา Digital Technology มาปรับปรุง
กระบวนการผลิตทั้งโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อป ี  ทั้งโครงการ 
EVEREST Forever  โครงการ Galaxy และโครงการ IRPC 4.0  มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม จ านวน 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯต่อปี หรือ 10,000 ล้านบาทต่อป ีใกล้เคียงกับโครงการ EVEREST ที่ประสบความส าเร็จในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

การก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน าครบวงจรของเอเชียนั้น   ไม่สามารถยั่งยืนได้หากบริษัทฯ 
ให้ความส าคัญเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่ม    บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชนอันจะเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้บริษัทฯ ประสบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน   
ในปี 2560  บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Index ในหมวด Oil & Gas Refining 

and Marketing ต่อเนื่องกันเป็นปีท่ี 4    นอกจากนี้ยังได้รับรางวลัยอดเยี่ยม SET Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก    และส าคัญที่สุด คือรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากส านักงานคณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2     บริษัทฯ คาดหวังว่าในปีต่อไปจะสามารถได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส  ด้วย
ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของบริษัทฯ  

ในปีน้ี บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมทางด้านนวัตกรรม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก
ผลงานนวัตกรรม กระบวนการผลิตโพลิเอทิลีนน้ าหนักโมเลกุลสูง Ultra high Molecular Weight Polyethylene : UHMWPE 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาของนักวิจัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา UHMWPE มี
คุณสมบัติ    โดดเด่น คือมีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทานต่อแรงสึกกร่อน ทนทานต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อ
สารเคมี จึงสามารถน ามาใช้แทนวัสดุเชิงวิศวกรรม อาทิ  ข้อเข่าเทียม เส้ือเกราะกันกระสุน แผ่นกรองในแบตเตอร่ี รวมทั้ง
ชิ้นส่วนเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ช่วยเดินส าหรับผู้พิการอัมพาตช่วงล่าง   น า UHMWPE มาใช้ใน
หุ่นยนต์ช่วยเดิน ทดแทนวัสดุโลหะท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ช่วยลดน้ าหนักของหุ่นยนต์ท าใหผู้้พิการมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น   

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอเป็นตัวแทนพนักงานและผู้บริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนเพื่อนพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมั่นใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยองค์ประกอบทั้งหลายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ มั่นใจว่าจะ
สามารถขับเคล่ือนสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนแน่นอน 
 หลังจบวีดิทัศน์ ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่แล้ว ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าไออาร์พีซีได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม และเพื่อความ
ต่อเนื่อง ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปรายงานงบการเงินประจ าปี 2560 และจากนั้นเชิญผู้ถือหุ้นถามค าถามหรือให้
ข้อเสนอแนะในวาระน้ี ก่อนจะพิจารณาลงมติ 

 
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560   
ในปี 2560 บริษัทฯ มี Market GIM 14.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น  1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจาก

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถดุิบตามราคาตลาดลดลง 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โครงการ EVEREST สร้างมูลค่าเพิม่
ขึ้น 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล    และจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี stock gain 1.7 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่มี oil hedging loss  0.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2559 ที่มี stock gain 1.3 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมี oil hedging loss  1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล            ส่งผลให้ปี 2560 มี Accounting GIM อยู่ที่ 
15.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกว่าปี 2559 เท่ากับ 2.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 21  โดยมีก าไรสุทธิ 11,354 
ล้านบาทเทียบกับปี 2559 ที่ก าไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,633 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 184,544 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จ านวน 12,166 ล้านบาท เป็นผลจาก 
• ลูกหนี้การค้าจ านวน 12,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,817 ล้านบาท เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึน้ตามราคา

ตลาด โดยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 18 วันเท่ากับส้ินปี 2559   
• สินค้าคงเหลือจ านวน 30,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,269 ล้านบาท จากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือที่ปรับเพิ่มขึ้น 

ตามราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้น โดยมีปริมาณสินค้าส้ินปี 2560 จ านวน 10.53 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2559 0.92 ล้าน
บาร์เรล เพื่อรองรับระดับการกล่ันท่ีเพิ่มสูงขึ้น  

• ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 6,963 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เนื่องมาจากโครงการขยายก าลังการผลิตเมด็
พลาสติก Polypropylene หรือ PPE และ PPC โดยโครงการ PPE ได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนกันยายน 2560 
และโครงการ PPC เริม่ผลิตในเชิงพาณิชย์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 96,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น

จ านวน 5,521 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เป็นผลจาก 
• เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 6,239 ล้านบาท จากส้ินปี 2559 ที่จ านวน 19,792 ล้านบาท เป็น 26,031 ล้านบาท ตาม

ราคาน้ ามันดิบที่ปรับสูงขึ้นและจากปริมาณการซื้อน้ ามันดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น   โดยมีระยะเวลาจ่ายหนี้ค่าวัตถุดิบ
เฉล่ียอยู่ที่ 47 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2559 11 วัน  

• เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 55,812 ล้านบาท ลดลง 633 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายช าระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ถึง
ก าหนด จ านวน 19,322 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกถอนเงินกู้ในระหว่างปีจ านวน 19,500 ล้านบาท และมีก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 787 ล้านบาท ตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ณ วันส้ินปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 87,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เป็นจ านวน 6,645 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เนื่องจากมีก าไรสุทธิจ านวน 11,354 ล้านบาท  ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับ   
ผู้ถือหุ้นในปี 2560 จ านวน 4,694 ล้านบาท 

 
มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
นายวชิา โชคพงศ์พันธ ์
ผู้ถือหุ้น 

: กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น สามารถจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุน้มา
โดยตลอด   พร้อมเสนอแนะให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช   
ประธานกรรมการ 

: รับข้อเสนอแนะการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไว้พิจารณา 

นายนิรันดร์ จิตประกอบ 
ผู้ถือหุ้น 

: สอบถามก าไรสะสมของบริษัทฯ และปรากฏอยู่ส่วนไหนในงบการเงินของบริษัทฯ   

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: ก าไรสะสมปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 8   โดย ณ ส้ินปี 2560  บริษัทฯ มีก าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 36,951 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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นายเดชา สุนทราชุน          
ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

: 1) บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปปลายน้ ามากขึ้น ขอทราบสัดส่วนธุรกิจโพลิเมอร์ เป็นร้อยละ
เท่าไรของธุรกิจปิโตรเคมี 
2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคืออะไร  

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 1) บริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจทั้งการกล่ันและปิโตรเคมี  มีอัตราการกล่ันที่ 215,000 บาร์เรลต่อวัน 
หรือประมาณ 10 ล้านตันต่อปี  เป็นปิโตรเคมี  1.5 ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก  
บริษัทฯ มีแผนงานขยายก าลังการผลิตปิโตรเคมี ภายใต้โครงการ Maximize Aromatics- MARS 
ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ EVEREST  โดยจะผลิตสารอะโรเมติกส์ เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 13 โครงการใช้ระยะเวลา 4-5 ปี  หากโครงการส าเร็จ บริษัทฯ จะมีปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ  25  นับเป็นบริษัทฯ ที่มีก าลังการผลิตปิโตรเคมีที่มากที่สุด  
ส าหรับโพลิเมอร์ที่สอบถามนั้นเป็นเม็ดพลาสติกชนิดหนึ่งที่ผลิตจากปิโตรเคมี  บริษัทฯ  ผลิตเม็ด
พลาสติกประมาณร้อยละ 10 หรือ 1 ล้านตันต่อปี  อาทิ โพลิโพรพิลีน โพลิเอทิลีน  โพลีสไตรีน 
EPS  ABS เป็นต้น 
2) ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน    บริษัทฯ มีที่ดินรวมประมาณ 12,000 ไร่  อยู่ที่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประมาณ 6,000 ไร่   อยู่ที่อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ประมาณ 2,000 ไร่  ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตและอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
และอยู่ที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จะสร้าง
ท่าเรือสงขลา 2  หากท่าเรือสงขลา 2 เกิดขึ้น  ที่ดินของบริษัทฯ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคต 

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ 

: 1 ) บริษัทฯ มีรายได้จากท่าเรือ และจาก บริษัท ไออาร์พีซี คลีนเพาว์เวอร์ จ ากัด จ านวนเท่าไร 
และแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตรงไหน  
2) ค่าเผ่ือการด้อยค่ากับผู้บริหารเดิมคืออะไร   

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 1)  บริษัทฯ มีรายได้จากท่าเรือ จ านวน 719 ล้านบาท รวมอยู่ในรายได้จากการขาย ส่วนก าไรจาก
บริษัท ไออาร์พีซี คลีนเพาว์เวอร์ จ ากัด รวมอยู่ในส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
และบริษัทร่วม จ านวน  160 ล้านบาท  
2) ในไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ ได้กลับรายการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับ        
ผู้บริหารเดิมกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ จ านวน 3 บริษัท ซึ่งเดิมบริษัทฯ ได้บันทึกด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ไว้เต็มจ านวน จากการพิจารณากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก 3 บริษัทดังกล่าว และ
มูลค่าเงินลงทุนโดยใช้ราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่ามีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 562 ล้านบาท จึงกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนด้วยจ านวนดังกล่าว 

นายสมชาย เจนสถิรพันธุ ์
ผู้ถือหุ้น 

: 1 ) ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรจากสต๊อคน้ ามัน หรือ hedging  ส าหรับในปี 2561 การสต๊อค
น้ ามัน หรือ hedging จะยังส่งผลกระทบต่อรายได้หรือก าไรของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร  
2 ) ท่าเรือของบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor – ECC)  หรือไม่     

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 1) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา น้ าดิบมีราคาตกต่ าลงจากประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
บริษัทฯ ได้ท าสัญญาบริหารความเส่ียงราคาน้ าดิบ(hedging) ไว้ที่ราคาประมาณ 60 เหรียญ
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สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อราคาน้ ามันดิบลดลงกว่า 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ท าให้บริษัทฯ มี
ผลขาดทุนจากการบริหารความเส่ียงดังกล่าว  ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวส้ินสุดลงแล้ว ในปี 2561 
และปีต่อไป หากราคาน้ ามันดบิสูงขึ้นหรือต่ าลง บริษัทฯ จะมีผลก าไรหรือขาดทุน ตามภาวะราคา
น้ ามันดิบขณะนั้น 
2) ท่าเรือของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา และหารือกับลูกค้าหลายรายเพื่อการพัฒนาเพิ่ม
รายได้ จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจฯ ดังกล่าว 

นายนิรันดร์ จิตประกอบ 
ผู้ถือหุ้น 

: 1) บริษัทฯ มีก าไรสะสมกว่า 30,000 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่น าก าไรสะสมมาช าระหนี้สินและ
ดอกเบี้ย 
2)  บริษัทย่อยของบริษัทฯ  อีก 5 บริษัท มีแนวโน้มจะน าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
หรือไม่  

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 
 

1) ก าไรสะสมจัดเป็นก าไรทางบัญชี  ส่วนการพิจารณาจ่ายช าระหน้ีสิน  บริษัทฯจะพิจารณา
จากกระแสเงินสดของบริษทัฯเป็นหลัก     ปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 87,513 ล้าน
บาท   รายการหลักๆ ประกอบด้วย ก าไรสะสม 36,591 ล้านบาท ทุนช าระแล้ว 20,434 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ มีหนื้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 56,625 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินท่ี
มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.65 เท่า   ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามรักษา
อัตราส่วนดังกล่าวไม่ให้เกิน 1 เท่า 
2) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนงานที่จะน าบริษัทย่อย  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก  
   

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับ
คะแนนเป็นดังนี ้

เห็นด้วย 14,380,189,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 
ไม่เห็นด้วย 21,478,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 
งดออกเสียง 22,254,550 เสียง   
บัตรเสีย 250,000 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  

 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุม ดังนี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักทุนส ารองตาม
กฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ    โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องและเป็นไปตาม
แผนธุรกิจที่ตั้งไว้ โดยมี stock gain 3,720 ล้านบาท   ขณะเดียวกันมีขาดทุนจาก Oil Hedging 1,452 ล้านบาท  โดยในปี 
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2560   บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในช่วงซ่อมบ ารุงใหญ่ในไตรมาส 1/2560 รวมทั้งการด าเนินโครงการ 
Everest ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2    ท าให้สามารถเพิ่มปริมาณการกล่ันน้ ามันและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้เพิ่มขึ้น    ส่งผล
ให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น    และบริษัทฯต้องรักษาระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทฯ  โดยปัจจุบันได้รับ
การประเมินล่าสุดจาก Fitch ที่สถานะ “Stable” สะท้อนจากตัวชี้วัดกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Fund Flow from 
Operating-FFO) เทียบกับหน้ีสินสุทธิในปี 2561 – 2562  ที่จะต้องไม่สูงกว่า 3.5 เท่า 

ดังนั้น เพื่อด าเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทาง
การเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ   คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2560  ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบ
กับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 8 ดังนี้ 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 5,926 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

• จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึง
ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

• จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

ทั้งนี้   ก าหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 9,721 11,354 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.23 0.29 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 4,700 5,926 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 48.35 52.19 

หมายเหตุ:   *   บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550 
   

 มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเหน็และซักถาม ดังนี้ 
 นายวิวัฒน์ คูสกุล    
 ผู้รับมอบฉันทะ 

: 1) ก าไรสะสมของบริษัทฯ มีส่วนที่เสียภาษีอยู่บ้างหรือไม่   
2) จากงบก าไรขาดทุนปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ านวน 2,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี  2559 ประมาณ 1,900 ล้านบาท ในขณะท่ีก าไรในปี 2560 เพิ่มขึ้นจ านวน 1,633 ล้านบาท จาก
ปี 2559        บริษัทฯ มีก าไรจึงเสียภาษีเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ซึ่งบริษัทฯ ควรน าก าไรส่วนท่ีเสียภาษีนีม้า
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษี 
3) สิทธิประโยชน์ BOI จะส้ินสุดถึงปีไหน    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    
สายบัญชีและการเงิน 
 
 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 

: 
 
: 
 
 
 
 
: 

1) ก าไรสะสมของบริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่มีส่วนที่เสียภาษี 
 
2) ในส่วนของภาษี เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  (Deferred  Tax) ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี แต่ 
ไม่ได้มีการจ่ายภาษีในรูปของเงินสดจริง  เนื่องจาก ณ ส้ินปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมทาง
ภาษียกมาซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ รายละเอียดปรากฎในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 18   
 

ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ไม่ได้
พิจารณาจากส่วนที่เป็นมูลค่าทางบัญชี         หากบริษัทฯจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเกินไปผู้ถือ
หุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแค่ในระยะสั้นเท่านั้น     ในขณะท่ีการลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการของ
บริษัทฯ ก็จะลดลง     คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมดุล 
เพื่อรักษาความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป      โดยบริษัทฯ ไม่ต้องกู้เงินจนเกิน
ก าลัง  ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่อง Fund 
Flow from Operating-FFO เมื่อเทียบกับหนี้สินสุทธิต้องไม่สูงกว่า 3.5 เท่า      ส าหรับปี 2560 
บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทยีบ
กับปี 2559  คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) ร้อยละ 4.11  
         อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้  
ปี 2557    บริษัทฯ มีผลการด าเนินการขาดทุน 5,234 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนจากราคา
น้ ามันดิบที่ตกต่ าลงมาก หากแต่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากก าไร
สะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท   
ปี 2558   จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท   
ปี 2559   จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท   
ปี 2560   จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท   
และปี 2561 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท   
จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ บริหารกิจการให้เติบโต มี
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งหมดนี้เป็นการบริหารให้องค์กรมีความสมดุล 
เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น  และในระยะยาวองค์กรจะมีฐานะการเงินท่ีแข็งแรง มั่นคง   ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในประเทศ อยู่ในประเภท “Investment Grade” คือ A- (tha) 
แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable outlook) และในต่างประเทศ  อยู่ในประเภท “Sub 
Investment Grade” คือ BB+ และ Ba1 แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable outlook) อย่างไร
ก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ได้พิจารณาอย่างรัดกุม 
รอบคอบในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่  
3) ส าหรับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)  อธิบายรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 34   
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นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล 
ผู้ถือหุ้น 

: ขอให้ชี้แจงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือ ก าไรที่รอการเสียภาษี (Deferred Tax) มาจากรายได้ส่วน
ไหนของบริษัทฯ เป็นเงินสดหรือไม่ 

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    
สายบัญชีและการเงิน 
 
 
 
นายเพิม่ศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์  
ผู้สอบบัญชี 
 

: 
 
 
 
 
 
: 
 

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมทางภาษีคงเหลือประมาณ 7,600 ล้านบาท  ค านวณอัตรา
ภาษีร้อยละ 20  คิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 1,500  ล้านบาท ส่วนในปี 2560 มียอด
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาประมาณ 3,600 ล้านบาท  คิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 
700 ล้านบาท รวม 2 รายการประมาณ 2,200 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ สามารถน ามาลดหย่อนภาษี
จากก าไรจ านวน 10,000 กว่าล้านบาทในปี 2560 ได้ทั้งจ านวน      ปัจจุบันยอดขาดทุนสะสมทาง
ภาษีใกล้หมดแล้ว ดังนั้นในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะต้องจ่ายภาษีเต็มจ านวน 
สรุปประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายภาษีให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
รายการที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีในปี 2560  มี 2 ส่วน คือผลขาดทุนสะสมยกมา และ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ ซึ่งในทางบัญชี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ถือเป็นต้นทุนของ
สินทรัพย์ ส่วนในทางภาษีถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน  
ทั้งนี้ จากข้อมูลเกี่ยวกบัภาษีเงินได้รอตดับัญช ีตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 18 งบการเงนิ
เฉพาะกิจการบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 ต้นงวดบริษัทฯ มีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี จากขาดทุนสะสมทางภาษีจ านวน 1,511 ล้านบาท โดยมียอดใช้ไประหว่างปี 2560 
จ านวน 1,480 ล้านบาท    จึงคงเหลือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 31 ล้านบาท ซึ่งใน
การบันทึกบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีทางบัญชีประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท แต่
ในทางภาษีอากรบริษัทฯ  มีผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาท  ซึ่งเกิดจากขาดทุน
สะสมยกมา บวกกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่      เมื่อเอามาหักลบกัน ท าให้บริษัทฯไม่ต้อง
น าเงินสดไปช าระค่าใช้จ่ายภาษีดังกล่าว  

 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 14,426,344,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 328,050 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจ านวน
เงินประมาณ 5,926 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้  

• จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากก าไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึง
ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 
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• จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผล
ขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 
 

วาระที่ 4    พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
  

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมอบหมายให้   นายสมนึก      
บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม สรุปดังนี้  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 
36  ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 
และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล ประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน ดังนี้     

1. ส านักงานสอบบัญชี   
 เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2561 เป็นปีท่ี 2 
2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3427  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ  
2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3. ค่าสอบบัญชี  
 ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2560 ทั้งนี้ 

ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  
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ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2559 
(ผู้สอบบัญชี:  

PwC) 

ปี 2560 
(ผู้สอบบัญชี:  

Deloitte) 

ปี 2561 
(เสนอผู้สอบบัญชี: 

Deloitte) 
ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงิน
ประจ าปีและรายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่น (Non-audit fees)  2,305,300 
ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์
บัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าจ้างที่
ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย
ส าหรับโครงการควบรวมบริษัทย่อย 
และโครงการ Transfer Price 

9,008,830 
ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและ 
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบ Continuous Control 
Monitoring System (“CCMS”) 

- 

 

4.   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเปน็
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

5.   การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด ์แอล 
จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากัด และบริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจ านวน 900,000 บาท 
                คณะกรรมการบริษัทฯ จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงิน   ค่า
สอบบัญชี ประจ าปี 2561 ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

 

 ทั้งนี้ มีค าถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียด ค่าที่ปรึกษา (Non-Audit fees)  ที่จ่ายให้แก่ กลุ่มบริษัท   
Deloitte ในปี 2560 ตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นของบริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด  ซึ่งให้บริการงานที่
ปรึกษาทางการเงิน และโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  ท่ีเรียกว่า ระบบ CCMS ของบริษัทฯ และได้ท าสัญญากันไว้ก่อน
การคัดเลือก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชี  
     ขณะทีก่ารให้บริการงานสอบบัญชี เป็นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่
ในกลุ่มบริษัท Deloitte เช่นเดียวกัน แต่เป็นนิติบุคคลท่ีแยกจากกันอย่างชัดเจน 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 12,696,454,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.01 
ไม่เห็นด้วย 1,729,516,095 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.99 
งดออกเสียง 519,983 เสียง   
บัตรเสีย 250,000 เสียง   
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2561 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3427  หรือ  
 นายเกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800 หรือ 
 นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 
       2) ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้ 
ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเกบ็เท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 
 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 – 2565) 
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 - 2565) โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี
ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้  

ตามแผนธุรกิจปี 2561-2565 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 53,279 ล้านบาท กอปรกับสภาวะเศรษฐกจิ 
สถานการณ์ปิโตรเคมี สถานการณ์ทางการเงิน รวมทั้งบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดช าระคืนเงินต้น 
ประมาณ 50,000 ล้านบาท   

เพื่อรองรับแผนการลงทุนและการช าระคืนเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมในช่วงปี 
2561-2565 โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงนิ และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงนิในประเทศ 
และ/หรือต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับความต้องการใช้เงินและสภาวะตลาดในแต่ละขณะ 
โดยจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการต่อไป 

แผนการลงทุนของบริษัทฯ มีโครงการหลักที่อยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ โครงการ  Para-Xylene (PX) เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ขนาด 1.3 ล้านตันต่อปี มูลค่าโครงการประมาณ 34,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติได้ภายในส้ินปี 2561 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงประจ าปี และค่าซ่อมบ ารุงใหญ่ 
ในปี 2564 รวมทั้งสิ้นประมาณ 14,900 ล้านบาท  

บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมแผนการจัดหาเงินกู้ระยะยาว ในช่วงปี 2561-2565 นอกเหนือจากการใช้
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัฯในการลงทุนดังกล่าว      และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 - 2565)  จ านวน 50,000 ล้านบาท 
 
 มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเหน็และซักถาม ดังนี้ 
  นายวิวฒัน์ คูสกุล    
  ผู้รับมอบฉันทะ 

: วงเงินกู้ 50,000 ล้านบาทท่ีขออนุมัติ รวมวงเงินกู้เดิมด้วยหรือไม่  หรือเป็นการขอวงเงินกู้ใหม่  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

: 
 

วงเงินกู้ จ านวน  50,000 ล้านบาท ไม่รวมวงเงินกู้เดิมซึ่งก าลังจะหมดอายุภายในปี 2561  
บริษัทฯ จึงขออนุมัติวงเงินกู้จ านวนดังกล่าวไว้ ส าหรับปี 2561 – 2565 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 14,307,403,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17 
ไม่เห็นด้วย 117,322,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.81 
งดออกเสียง 1,027,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บัตรเสีย 987,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 - 2565) จ านวน 50,000 ล้านบาท  ตาม
รายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น   
 
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 2 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 100 ที่ได้มีการแก้ไข
ใหม่  และเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดต าแหน่งส าคัญของบริษัทฯ ตามแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 2 ข้อ ได้แก่         
 

 1. ข้อ 31 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขตาม
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่  4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 เรื่องการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าชื่อกันขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ  โดยขอแก้ไขเป็นดังนี้ 

 
ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 

ข้อ 31 

  “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  
25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนัง สือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าว   

ข้อ 31 

  “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในส่ีสิบห้าวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 
 

กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” 

 

 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 

 
2. ข้อ 22 วรรค 3 หมวด 4 คณะกรรมการ เพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรและแผนการสืบทอดต าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแนวปฏิบัติที่ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      จึงขอแก้ไขข้อบังคับให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย    ดังนี้ 

ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ ที่เสนอขอแก้ไข 
ข้อ 22 

“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย  

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย” 
 

ข้อ 22 

“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่มา
จากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง และ
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ ด้วย ”  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
  นายวิวัฒน์ คูสกุล    
  ผู้รับมอบฉันทะ 

: ข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดจ านวนกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างไร  การที่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯด้วยนั้น   จะท าให้จ านวนกรรมการเกินกว่าข้อบังคับบริษัทฯ 
หรือไม่       

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการ 

: 
 

จ านวนกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับมี 15 ท่าน   กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ครบวาระก็จะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯด้วย ดังนั้น  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ 
จึงไม่ท าให้จ านวนกรรมการบริษัทฯ เกินกว่าจ านวนที่ข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้   

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 14,424,720,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย 116,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 946,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บัตรเสีย 957,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อ 31 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
และข้อ 22 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น   
 
วาระที่ 7      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เรื่องการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา  และขอให้
นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม  

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

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) และน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยมีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้  

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ของกรรมการ 
3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถงึ
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
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4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ได้ 

5) ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของ
กรรมการประมาณร้อยละ 30 

6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นท่ีอาจมี
การแต่งตั้งขึ้นในอนาคต  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจ านวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ซึ่งที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่
ปี 2549) ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดงันี้ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
ค่าตอบแทน / 

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

 

 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม 
ดังนี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

เงินโบนัสกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอ

ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาก าหนดโบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 โดยก าหนดโบนัสกรรมการทั้ง
คณะ เป็นจ านวนเงินรวม 34 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิปี 2560  โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่าน
ตามจ านวนครั้งท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ 
ประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 14,319,659,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.26 
ไม่เห็นด้วย 106,163,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.74 
งดออกเสียง 702,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 250,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น  และอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ
ทั้งคณะส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 34 ล้านบาท  โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจ านวนครั้ง
ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการประมาณร้อยละ 30 
 
วาระที่ 8    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   
  ก่อนพิจารณาวาระน้ี  กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระน้ี คือ  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช  นายณัฐชาติ จารุจินดา  นาย
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร พลเอก สสิน ทองภักดี พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  ได้ขอออกจากทีป่ระชมุ 
 นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 
สรุปดังนี ้
  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3  ของ
กรรมการทั้งหมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง จะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้  

ในปี 2561 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 6 ท่าน ได้แก ่
1. นายเทวินทร ์ วงศว์านชิ  กรรมการ 
2. นายณัฐชาต ิ จารุจินดา  กรรมการ 
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  กรรมการ 
4. พลเอก สสิน ทองภักด ี  กรรมการอิสระ 
5. พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร ์ กรรมการอิสระ 
6. นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ กรรมการ 

  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

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

ไม่น้อยกว่า 3 คน  
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(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(4) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล
ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

(7) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกล
ยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่าง
น้อย 1 คน 

(8) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

(9) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถและ
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

(10) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
(11) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติ

การศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติที่สนับสนุนและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) จึง
เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 จ านวน 6 รายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อให้ความเห็นชอบ และน าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อปรากฎดัง
ตาราง 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
1. นายเทวินทร์  วงศว์านชิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 

ส่ิงแวดล้อม / การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

2. นายณัฐชาติ  จารุจินดา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
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รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
3. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์/ 

การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี(เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 
4. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการ

อิสระ 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

5. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร ์ กรรมการ
อิสระ 

ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

6. นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / 
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี(เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง  6 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) 
ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการล าดับที่ 4 และ 5 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้
แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 6 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  
 
 
 
 
 

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

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 14,245,646,141 98.75 179,752,292 1.25 1,121,529 254,500 
นายณัฐชาติ จารจุินดา 14,248,210,756  98.77 177,234,858 1.23 1,074,348 254,500 
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 14,256,531,991 98.83 169,372,758 1.17 615,213 254,500 
พลเอก สสิน ทองภักดี 14,335,565,686 99.38 89,768,111 0.62 1,186,665 254,000 
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 14,335,900,161 99.38 89,793,611 0.62 822,190 258,500 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  14,346,275,896 99.45 79,436,637 0.55 807,429 254,000 
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วาระที่ 9 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า  หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นั้น    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้   

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ นอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 5,825,000,000 หุ้น    
(ห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ 

 
เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม

พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และขอปิดการประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561  ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

 
 

ปิดการประชุมเวลา 17.00 น. 
 
            
               
            (นายเทวินทร์ วงศว์านชิ) 
               ประธานกรรมการ 
           
               
           (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)  
       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
                  
           (นางสาวมนวิภา  จูภิบาล) 
   เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

- เทวินทร์ วงศว์านิช - 

- สุกฤตย์  สุรบถโสภณ - 

- มนวิภา  จูภิบาล -

- 

 - นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ - 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)



นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  

ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) และ Ms. Rebecca B. Liebert, 

President of UOP LLC. ร่วมลงนามใน License Agreement 

และ Engineering Agreement สำาหรับโครงการ Maximum  

Aromatics (MARS) ซ่ึงบริษัท UOP LLC. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Technology Licensor สำาหรับโครงการฯ โดย UOP จะดำาเนินการ

ออกแบบทางวิศวกรรมในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2561

โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เป็นหนึง่ในโครงการท่ีสนบัสนนุการเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งของบรษัิทฯ โดยการเพิม่มลูคา่

ของวตัถดุบิท่ีมีอยู่ภายใน บรษัิทฯ ซ่ึงปัจจบัุนสง่ขายในตลาดมาผลติเป็นพาราไซลนีขนาดกำาลงัการผลติประมาณ 1 ลา้นตนัตอ่ปี และ

เบนซีนประมาณ 3 แสนตันต่อปี โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมให้บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิต

ผลติภณัฑปิ์โตรเคมจีากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 25 ซ่ึงเป็นสดัสว่นการผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเคมจีากโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรท่ีสงูท่ีสดุได้

นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท 

ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และ Mr. Sergiusz Stefanowski, 

Director of the Polyol Unit, PCC Rokita SA ร่วมลงนาม

การขายหุ้นในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด เพิ่มเติมอีก 

25% ให้กับ บริษัท PCC Rokita SA จากประเทศโปแลนด์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน Polyol การขยายตลาดในกลุ่มเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณสมบัติพิเศษใหม่ๆ รองรับการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนา เพื่อรองรับตามความ

ต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited, and Ms. Rebecca B. Liebert, President of UOP LLC. 
signed the License Agreement and the Engineering Agreement for the Maximum Aromatics (MARS) project, for which UOP LLC. 
was selected as a Technology Licensor. The basic engineering design by UOP is expected to complete by the end of 2018. 

The Maximum Aromatic (MARS) project is one of the projects that supports IRPC’s continuous growth by adding value to 
the already-existing feedstock, which is currently sold for the production of paraxylene (one million tons per annum) and benzene 
(300,000 tons per annum). Upon the project’s completion, the production capacity of petrochemical products will be increased 
from 15% to 25%, which is the highest production ratio of petrochemical products by an integrated petrochemical complex.

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd and Mr. Sergiusz Stefanowski, Director of the Polyol Unit, 
PCC Rokita SA  entered into IRPC Polyol Co., Ltd share sales agreement of additional 25% to PCC Rokita SA Poland 
in order to strengthen its position in Southeast Asian market and develop product with new properties to support product 
development and to meet the needs of customers.

พิธีลงนามสัญญาระหว่าง 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูโอพี

IRPC จับมือ PCC Rokita SA 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Polyol สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IRPC joined PCC Rokita SA to develop 
Polyol products for Southeast Asia

IRPC & UOP Signing ceremony
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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ

ทางธุรกิจระหว่าง 3 บริษัทฯ  โดยมี นายชลอ ภานุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ไออาร์พีซี Mr. Yoichi 

Kugimiya, General Manager บริษัท เจเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น (JNC Corporation) ผู้นำาในการผลิตแผ่นกั้นแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน 

รายใหญ่สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า และ Mr. Kiyoshi Sato, General Manager บริษัท นากาเซ่ จำากัด (Nagase & Co., Ltd.) ที่มีความ

เช่ียวชาญ และประสบการณท์างดา้นการตลาด ประเทศญ่ีปุ่น โดยจะรว่มกนัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้บรษัิทรว่มทุนและโรงงาน

ผลิตแผ่นกั้นแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สำาหรับรถยนต์พลังงานทางเลือกต่อไป

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และ นายอิษฎา  

หิรัญวิวัฒน์กุล Partner & Managing Director บริษัท  

เดอะ บอสตนั คอนซัลติง้ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำากดั ลงนาม 

สัญญาว่าจ้างเป็นท่ีปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นการพลิกโฉมธุรกิจมุ่งสู่ IRPC 4.0 

ให้เป็นผู้นำาด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัทพลังงานในประเทศไทย 

โดยการดำาเนินการร่วมกันท่ีจะหาแนวทางประยุกต์

นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุก

กระบวนการในองค์กร 

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. presided over the signing of MOU between 3 companies 
with Mr. Chalor Panutrakul, Executive Vice President, Corporate Business Development of IRPC, Mr. Yoichi Kugimiya, 
General Manager, JNC Corporation, leader in the production of separators of lithium-ion battery in electric vehicle and 
Mr. Kiyoshi Sato, General Manager Nagase & Co., Ltd., experts in Japanese market. This is to explore the possibility of 
establishing a joint venture for a lithium-ion battery separator factory for the next generation electric vehicle.

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Company Limited and Mr. Isada Hiranwiwatkul, Partner & Managing 

Director, The Boston Consulting Group (Thailand) entered into a contract as consultant in digital strategy planning, transforming 

the company into IRPC 4.0 as Thailand’s leading digital company in energy sector. The project is a collaborative effort to 

find new ways to apply modern technology to add value to every process in the organization.

IRPC ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง เจเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น และนากาเซ่ 
ศึกษาความเป็นไปได้

IRPC จัดพิธีลงนามสัญญา 
โครงการ IRPC 4.0

IRPC signed IRPC 4.0 Project

IRPC & JNC Corporation, 
Nagase & Co., Ltd. Signing ceremony
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นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) นายสรัญ รังคสิริ  

ท่ีปรกึษาการสง่เสรมิกจิกรรมดา้นกฬีา บรษัิท ปตท.จำากดั 

(มหาชน) รว่มเป็นสกัขีพยานในพิธลีงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือโครงการ PTT Rayong Academy ระหว่าง สโมสร พทีีที ระยอง  

กบั วทิยาลยัเทคโนโลยีไออารพี์ซี โดย นายมนตร ีฟา้ประทานชัย รองกรรมการผูจ้ดัการ วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี และ นางสาวกมลวรรณ 

วงศวิ์ลยั กรรมการผูจ้ดัการ สโมสร พทีีที ระยอง เป็นผูแ้ทนลงนาม โดยมี นายโพธวัิฒน ์เผา่พงศช่์วง กรรมการผูจ้ดัการ วิทยาลยัเทคโนโลยี

ไออารพ์ซีี และ ผูบ้รหิาร วทิยาลยัเทคโนโลยีไออารพ์ซีี พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิารสโมสร พทีีที ระยอง เข้ารว่มพธิ ีเมือ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561  

ณ ห้องวังแก้ว ชั้น 10 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd.  Mr. Sarun Rungkasiri, sports activities adviser PTT 
Public Co., Ltd. joined in the signing ceremony of the MOU of PTT Rayong Academy between PTT Rayong Football Club 
and IRPC Technological College (IRPCT) signed by Mr. Montree Fahprathanchai, Deputy Managing Director of IRPC 
Technological College and Ms. Kamolwan Wongvisai, Director of PTT Rayong Football Club.  The event was joined by Mr. 
Phothiwat Paopongchuang, Managing Director of IRPC Technological College and managements of IRPC Technological 
College together with managements of PTT Rayong Club on February 28, 2018 at Wang Kaew Room, 10th Floor, Energy 
Complex Building B.

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  
ลงนามโครงการพัฒนาเยาวชน 
PTT Rayong Academy

นายประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ศนูย์วจิยัผลติภณัฑ์นวัตกรรม ผูแ้ทน บรษัิท ไออารพ์ซีี 

จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

“โครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี สำาหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 

อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ระหว่าง กองทุนสนับสนุน

การวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ IRPC และภาคอุตสาหกรรมเอกชน ณ ห้อง เซซาน - เรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 

สยามสแควร์

Mr. Pravet Assavadakorn, Executive Vice President of Innovative Product Center represented IRPC Public Co., Ltd. 

in entering into MOU for CAT-REAC industrial project between The Thailand Research Fund, Chulalongkorn University, 

IRPC and private sector at Cezanne-Renior Room, Hotel Novotel Bangkok, Siam Square.

IRPC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
โครงการ CAT-REAC industrial project

IRPC entered into CAT-REAC  
industrial project MOU.

IRPCT entered MOU for PTT Rayong Academy
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นายวิชัย ปิยพรธนา ผู้เช่ียวชาญ สำานักบริหาร

ความยั่งยืน ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

รว่มพธิเีปิดตวัโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ โครงการขยายผลการสง่เสรมิการจดัทำาคารบ์อนฟตุพริน้ท์ขององคก์ร

ในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 7 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองประธานคณะกรรมการ

บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี และ นายพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์  

รองผู้อำานวยการองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 

ที่ผ่านมา ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

Mr. Wichai Piyapornthana, Specialist, office of Sustainability Management represented IRPC Public Co., Ltd. in the 
opening and signing of MOU  for Carbon Footprint for Organization Development Project for Industry Phase 7 together with 
The Federation of Thai Industries whereby  Mr. Pairat Tangkasaeranee, Deputy Chairman of the Executive Committee, 
The Industrial Environment Institute, The Federation of Thai Industries presided over the ceremony  and was joined by Dr. 
Pongwipa. Lorsomboon, Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organisation) on 
Wednesday January 17, 2018 at Parichart Room, GOLDEN TULIP SOVEREIGN HOTEL BANGKOK

IRPC ร่วมลงนาม
โครงการขยายผลส่งเสริม  
การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รับรางวัล 1 ใน 100 บริษัทชั้นนำาทางด้าน
พลังงานระดับโลกประจำาปี 2560  (Thomson Reuters 2017 Top 100 Global Energy Leader) จาก มิสเตอร์ชาน ชอง ลอย Director 
ของ Thomson Reuters ซึ่งเป็นผู้นำาระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยให้บริการข้อมูล เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ และเป็นองค์กรข่าวที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยพิจารณาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัทฯ ในการ
เป็นบริษัทชั้นนำาทางด้านพลังงาน และมีผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การเงิน ความเชื่อมั่นนักลงทุนและผู้บริหาร 
การบริหารความเสี่ยงและการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง การปฏิบัติตามกฎหมาย นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อคนและสังคม 
การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และภาพลักษณ์ของบริษัท

Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. received Thomson Reuters 2017 Top 100 Global Energy 
Leader from Mr. Yan Chong Yaw Director of Thomson Reuters. Thomson Reuters is the world leader in information resources 
by providing information, technology and expertise in various fields and it is one of the most trusted news organizations in 
the world. The selection was based on the commitment of the company towards being a leading energy company together 
with excellent performance in all 8 aspects including finance, investor confidence, management, risk management and stability, 
legal compliance, innovation, responsibility towards society, environmental management and image of the company.

IRPC ได้รับเลือกเป็น 100 บริษัทพลังงานระดับโลก  
จากการจัดอันดับของ “ THOMSON REUTERS ”

IRPC signed MOU Carbon Footprint for 
Organization Development Project

IRPC was selected by Thomson Reuters as one of the 
100 leading global energy companies.
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินการโครงการบำารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Maintenance 

& Management) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด 3 ด้านคือ Zero Accident, Zero Machine Breakdown และ Zero Defect โดยการนำาร่อง 

ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำามัน โรงงานน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน และปิโตรเลียมแท็งค์ฟาร์ม ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2554 ภายใต้การบริหารจัดการ

ได้ครบถ้วนทั้ง 8 เสาหลัก ประกอบด้วย • Focus Improvement • Autonomous Maintenance • Planned Maintenance • Quality 

Maintenance • Early Management • Education & Training • Office Improvement • Safety Health Environment

ไออาร์พีซี ได้ดำาเนินระบบ TPM อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายการดำาเนินงานไปสู่ทุกโรงงานในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

จากการดำาเนนิงานและพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง ประกอบกบัผลการดำาเนนิงานท่ีบรรลเุป้าหมายนีเ้อง ทำาให้ ไออารพ์ซีี ไดร้บัรางวลั TPM 

จากสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดังนี้

• โรงกลั่นน้ำามัน โรงงานน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน และปิโตรเลียมแท็งค์ฟาร์ม ได้รับรางวัล TPM part 2: Award for Excellence 

in Consistent TPM Commitment (โดยได้รับรางวัล TPM part 1: Award for TPM Excellence เมื่อปี 2559)

• โรงงานโอเลฟินส์ โรงงานอะโรเมติกส์ และปิโตรเคมีแท็งค์ฟาร์ม ได้รับรางวัล TPM part 1: Award for TPM Excellence

IRPC Public Company Limited has initiated the Total Productive Maintenance & Management project (TPM) to 

achieve 3 ultimate goals of Zero Accident, Zero machine Breakdown, and Zero Defect. This pilot project was introduced 

in refinery, lubricant plant, and petroleum tank farm in late 2011 under the 8 management pillars of Focus Improvement   

• Autonomous Maintenance • Planned Maintenance • Quality Maintenance • Early Management • Education & Training   

• Office Improvement • Safety Health Environment.   

IRPC has continuously operated the TPM system and expanded its operation to all plants in petrochemical and  

refining business. From IRPC’s unremitting operation and improvement, as well as its productive outcome, the TPM Award 

was granted to IRPC by Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) on 21st March 2018.     

• Refinery, lubricant plant, and petroleum tank farm received the TPM Award part 2: Award for Excellence in Consistent 

TPM Commitment (the TPM Award part 1: TPM Excellence was granted to IRPC in 2016) 

• Olefin plant, aromatic plant, and petrochemical tank farm received the TPM Award part 1: TPM Excellence.

IRPC รับรางวัล TPM จากสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) ประเทศญี่ปุ่น

IRPC Received TPM Award from Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)
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นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งล้านกล้า

ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

พระดาบส ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

โล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว มอบให้แก่นักบริหารท่ีมีความสำาคัญขององค์กร มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

แบบแผน มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

ประเทศชาติ เป็นหนึ่งแรงสนับสนุน สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่สำาหรับคนไทยตลอดไป

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs, IRPC Public Co., Ltd. received “Executive of the 
year 2018” awards for Management and Organization Development  which is organized by “Sowing one million seeds to repay 
the kindness of our mother land” project of the Foundation for Thai Society from Air Chief Marshal Chalit Pukbhasuk, Privy, 
Committee and Secretary of Pradabos Foundation who presided over the ceremony on March 23, 2018 at the Convention 
Hall, Chulabhorn Research Institute. 

The Executive of the Year award 2018 is designed to recognize the achievement of key executives of the organization who drives 
the overall management with virtue, merits and dedication beneficial to economic, social, political and national development.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร รับรางวัล
“นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018”

นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รับรางวัล 
Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2017 จาก Hon’ble Justice M. N. Venkatachaliah, Padma 
Vibhushan, National Chairman, Institute Of Directors, India and former Chief Justice of India จากการเป็นองค์กรที่มีความรับ
ผดิชอบต่อสงัคม ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมอียู่ท้ังในและนอกองคก์รให้เกดิประสทิธภิาพ และไดร้ว่มแบ่งปันประสบการณจ์ากการดำาเนนิ
กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ในหัวข้อ Global Trends in Social Accountability และ Case Study Presentation - IRPC Cubic Academy 
ในงานประชุม 12th International Conference on Corporate Social Responsibility ร่วมกับผู้แทนองค์กรต่างๆ ทั้งจากอินเดียและ
ประเทศอื่น ๆ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม The Lalit Ashok เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

Miss Monwipa Choopiban, Executive Vice President, Corporate Affairs represented IRPC Public Co., Ltd. in receiving the 
Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2017 from Hon’ble Justice M. N. Venkatachaliah, Padma Vibhushan, 
National Chairman, Institute Of Directors, India and former Chief Justice of India. IRPC was awarded as a corporate with social 
responsibility by effectively utilizing existing resources both inside and outside the organization and share the company’s CSR 
experiences activities under the topics Global Trends in Social Accountability and Case Study Presentation - IRPC Cubic Academy at the 
12th International Conference on Corporate Social Responsibility together with representatives from various organizations 
from India and other countries on February 9, 2018 at The Lalit Ashok Hotel Bangalore India

IRPC รับรางวัล Golden Peacock Global Award 
for Corporate Social Responsibility 2017

IRPC received Golden Peacock Global Award  
for Corporate Social Responsibility 2017

Executive Vice President, Corporate Affais received  
“Executive of the year 2018” awards

36   Your IRPC



ฉบับน้ีขอกลา่วขอบคณุทุกท่านท่ีรว่มกันทำาใหก้ารประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุน้ประจำาปี 2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ณ หอ้งบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งลาดพร้าว) 
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท้ังท่ีมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และมอบฉันทะท่ีสละเวลาอันมีค่า มารับฟังและให้
ความคิดเห็น อีกท้ังยังมาตัดสินใจลงมติในเรื่องสำาคัญต่างๆ 
และแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ทางบริษัทฯ นำาไปปรับปรุงต่อไป 
ทั้งนี้ทาง คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 
ได้มีการเปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ โครงการ Everest และการ 
ขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ “บริษัทปิโตรเคมีครบวงจร 
ช้ันนำาของเอเซีย ภายในปี 2563” โดยโครงการนี้ครอบคลุม 
การดำาเนินงานใน  5 ดา้นหลกั ไดแ้ก ่การผลติ การตลาด และการขาย 
การจดัซ้ือจดัจา้ง การบรหิารดา้นภาพรวมองคก์ร และการพฒันา
สุขภาพองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่ระดับ Top Quartile 
ภายในปี 2563 ได้ 

ในงาน AGM ปีนี้ บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วย
สัมพันธภาพท่ีดี ความพร้อมในการให้บริการและดูแลสิทธิผู้
ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
สนบัสนนุผูถ้อืหุ้นให้รว่มทำาการกศุลกบัมลูนธิ ิ2 แห่ง ไดแ้ก ่มลูนธิ ิ
เพ่ือสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี ท่ีเราดำาเนินการ 
มาตอ่เนือ่งกนัเป็นปีท่ี 5 และสนับสนนุมูลนธิริกัษ์ไทย ซ่ึงดำาเนนิ
งานภายใต้สมาชิกองค์กรแคร์นานาชาติ (CARE International) 
ท่ีเป็นสากลในระดบัโลก มีวัตถปุระสงคส์รา้งชุมชนท่ีเข้มแข็งและ
ช่วยเหลือบุคคลท่ีด้อยโอกาสท้ังในประเทศและภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก อกีท้ังยงัจดัแสดงบอรด์นทิรรศการ เพือ่สือ่สารข้อมลูให้
ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้

In this edition, we would like to thank you for making 
the Annual General Meeting of the Shareholders 2018, held 
on 4 April 2018 at Bangkok Convention Center, 5th Floor, 
Central Plaza Ladprao, a successful event. 

We would like to thank our shareholders for attending  
the AGM both personally and via proxy. Your comments  
and votes are highly appreciated. At the AGM, our  
executives, board of directors, and president announced  
that the EVERST project, our corporate strategic plan, 
will steer IRPC to reach our corporate vison of becoming 
a “leading integrated petrochemical complex in Asia by 
2020” with 5 core businesses to be focused on including 
operation, commercial, procurement, corporate, and human 
resources. This strategic plan is currently pushing IRPC to 
the Top Quartile by 2020.         

At this year’s AGM, the meeting went on with  
positive atmosphere where shareholders were provided  
with helpful assistance with fair and equitable treatment 
in accordance with good corporate governance. Additionally, 
IRPC encouraged shareholders to make donations for 
2 foundations including Rajavithi Hospital’s Pediatric  
Cardiac Surgery Foundation, which IRPC has been  
supporting for 5 consecutive years, and the Raks Thai 
Foundation, a foundation under CARE International which 
is a global charity foundation with an aim to build a strong 
community and help the underprivileged both domestically 
and throughout Asia Pacific. There was also an exhibition 
zone with following corporate information. 
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Socially, IRPC introduced the joint project to research 

and develop a medical apparatus, under the “Rehabilitation 

Exoskeleton Robot Suit for Paraplegic Patients Development” 

project, by using Ultra High Molecular Weight Polyethylene 

(UHMW-PE) to replace aluminum and steel parts to enhance 

the quality of life for paraplegic patients.  

ด้านสังคม 

เป็นโครงการเม็ดพลาสติกกับการพัฒนาชิ้นส่วนหุ่นยนต์ช่วย 

เดินสำาหรับคนพิการอัมพาตคร่ึงล่าง โดยชุดหุ่นยนต์ช่วยเดินนี้ 

พฒันาข้ึน เพ่ือสรา้งโอกาสให้คนพกิารอัมพาตคร่ึงลา่งไดใ้ช้ประโยชน ์

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยใช้เม็ดพลาสติกชนิด UHMW-PE  

(UltraHigh Molecular Weight Polyethylene) ทดแทนช้ินสว่นเดมิท่ี 

ทำาจากอะลูมิเนียมและเหล็กของหุ่นยนต์ช่วยเดิน ทำาให้น้ำาหนักเบา

ด้านเศรษฐกิจ  
โครงการ EVEREST และโครงการพฒันาองคก์ร

ด้วยกลยุทธ์ GDP
 Power of Growth
 Power of Digital
 Power of People

EVEREST Project & The Strategy of GDP
 Power of Growth
 Power of Digital
 Power of People
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ด้านสิ่งแวดล้อม  
การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบ Green Meeting 

หรอืใช้แนวทางการจดัการประชุมสเีขยีวขององคก์รธรุกจิเพือ่พฒันา

อย่างย่ังยนื  (TBCSD) และสถาบันสิง่แวดลอ้มไทย เพือ่ชว่ยอนรุกัษ์

พลังงานและรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน อีกท้ังยังสนับสนุนแนวทาง

ของสหประชาชาติ UN Global Compact ที่ทางบริษัทฯ เป็นสมาชิก

มาตั้งแต่ 2555 

บรษัิทฯ ไดเ้สนอตวัอย่างโครงการเพือ่สงัคม อาทิ “โครงการ พาย 

ปั่น วิ่ง เก็บขยะ” Plastic Rights! พลาสติก ไม่ใช่ผู้ร้าย…ขอเพียง

คุณใช้ด้วยความรับผิดชอบ และโครงการลำาไทรโยงโมเดล Phase II 

ซ่ึงเป็นโครงการแกปั้ญหาภยัแลง้ของชุมชนในภาคอีสาน และพฒันา

คุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน

Moreover, this AGM was also organized by using Green  

Meeting guidelines created by the Thailand Business Council for  

Sustainable Development (TBCSD) and Thailand Environment 

Institute (TEI) to preserve energy and help promote the fight 

against global warming while supporting the UN Global Compact,  

of which IRPC has been a member since 2012. 

Some of IRPC’s projects such as the “Plastic Rights” 

project, which promotes responsible use of plastics and a 

community cleanup activity in Rayong, and the “Lam Sai 

Yong Model” Phase II, which aims at eradicating drought and 

improving quality of life for the people and the community  

in Northeastern part.    

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ขอให้ 
ทุกท่านเชื่อม่ัน และไว้ใจใน IRPC เรามุ่งม่ันท่ีจะรักษาคุณภาพการ
ดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีสัญญาไว้ และดำารงไว้ซ่ึง
จริยธรรม ความโปร่งใส ให้เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป

Finally, we thank you for your trust and confidence in IRPC. 
We strive to maintain the quality of our business to meet 
our promised goals while upholding business ethics and 
transparency in order to set a good example for the society.
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