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Editor’s Note

   

สวัสดีค�ะท�านผู�ถือหุ�น IRPC ทุกท�าน

ผ�านพ�นไปเป�นท่ีเร�ยบร�อยสำหรับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 เม่ือวันท่ี 3กรกฎาคม 2563 
หลังจากท่ีต�องเล่ือนจัดงานมาต้ังแต�เดือนเมษายน ซ่ึงยังคงเป�นช�วงเวลาท่ีมีความเส่ียงต�อการแพร�ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การจัดประชุมฯ คร้ังน�� บร�ษัทฯ ได�ดำเน�นการตามมาตรการป�องกัน
ตามคำส่ังศูนย�บร�หารสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังคำน�งถึงกฎหมายข�อกำหนดต�าง ๆ อย�างเคร�งครัด ด�วยความห�วงใยในสุขภาพ
ของผู�ถือหุ�น และเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมโดยรวม บร�ษัทฯ ขอขอบพระคุณในความร�วมมือ 
รอยยิ�มแห�งไมตร�จิต รวมไปถึงข�อเสนอแนะต�าง ๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัทฯ ทำให�การจัดงานประชุม
ผู�ถือหุ�น IRPC สำเร็จลุล�วงไปอย�างราบร�่น ด�วยดีเช�นเดียวกับทุกป�ที่ผ�านมา

สำหรับฉบับน�� ได�ออกเป�นฉบับพิเศษโดยน�เสนอรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 เพ่ือ 
อำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นทุกท�านได�รับทราบผลการประชุม นอกเหน�อจากท่ีได�น�เสนอไว�บนเว็บไซต�
ของบร�ษัท ต้ังแต�วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 และได�แจ�งข�าวการน�เสนอรายงานการประชุมผ�านช�องทาง 
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยในวันเดียวกันแล�วเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นทุกท�านได�ตรวจสอบความถูกต�อง 
ครบถ�วนของการบันทึกการประชุม ซ่ึงบร�ษัทฯ จะได�แก�ไขให�ถูกต�องและน�เสนอบนเว็บไซต�อีกคร้ังหน��ง 
โดยไม�ต�องน�ไปรับรองในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในป�ต�อไปตามแนวปฏิบัติท่ีท�านผู�ถือหุ�นได�เคยเสนอ 
แนะไว�ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ซึ่งหากท�านมีข�อแก�ไขประการใดโปรดแจ�งกลับมาภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2563 ตามช�องทางต�าง ๆ ดังน��
โทรศัพท� : 0-2765-7890
E Mail : ceo.office@irpc.co.th
โทรสาร : 0-2765-7999
จดหมายถึง : เลขาน�การบร�ษัท
บร�ษัท ไออาร�พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ�
อาคารบี ชั้น 10 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นทุกท�านสำหรับความปรารถนาดี คำแนะน�และความเช่ือม่ันท่ีมีต�อบร�ษัทฯ เสมอมาค�ะ

นางสาวอาร�สรา สุธาสุทธิ์
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ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬกิา 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารบ ีและอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์  

เลขที่ 555/2-3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และ
ทางออกฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา 
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ   
ผู้ถือหุ้น พร้อมแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (14 ท่าน จากกรรมการท้ังหมด 15 ท่าน คิดเป็น 93.33%)  

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ 
2. นายสมนึก  บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายจุมพล ส าเภาพล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
6. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
7. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
8. นายวรวัฒน์  พิทยศิริ   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง   
9. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายวุฒิสาร ตันไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
12. นายกฤษณ์  อ่ิมแสง     กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13. พลอากาศโท บุญสืบ  ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
14. นายนพดล ปิ่นสุภา   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 
กรรมการที่ไมเ่ข้าร่วมประชุม   

1. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกล่ัน 
2.   นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร 
3.  นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
4.  นางสาววนิดา อุทัยสมนภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 
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5.  นายวีรวัฒน์  ศรีนรดิษฐ์เลิศ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร   
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 

6.  นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

นายมงคล  สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 
                                              บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด  

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า 
2. นายมานิตย์  สุธาพร              
3. นายสุพจน์   เหล่าสุอาภา    

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ  
1. นายสมบัติ มั่นไทรทอง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
2. นายอภิเดช ใจบุญ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม  และกล่าวถึงประเทศไทยที่ก าลังเผชิญ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19  บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน 
จึงได้เล่ือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งเดิมก าหนดไว้ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อรอจนกว่าสถานการณ์ 
จะคล่ีคลาย  บัดนี้ สถานการณ์ COVID-19  ของประเทศได้คล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น  ภาครัฐผ่อนปรนข้อก าหนดต่าง ๆ ตาม 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หลายประการ แต่แม้ว่ากฎหมายจะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ตาม 
ยังคงก าชับให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการกลับมา
ระบาดซ้ าในรอบที่สอง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างเต็มที่ 
สอดคล้องและเป็นไปตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค และประกาศกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนั้น
อาจท าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกสบาย แต่ก็เป็นส่ิงจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอ  
ความร่วมมือในการปฏิบัติตน ดังนี ้

1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม 
2. งดใช้ไมค์ หากมีค าถาม ขอให้เขียนใส่กระดาษและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ 
3. การถามค าถามในแต่ละวาระ ขอให้ตรงประเด็นและเกี่ยวเนื่องกับวาระ เพื่อความกระชับและเข้าใจที่ชัดเจน   
4. ค าถามของผู้ถือหุ้น จะได้รับการพิจารณาทุกค าถาม หากกรณีค าถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ 

จะน าไปตอบไว้บน website ของบริษัทฯ www.irpc.co.th   
 

ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 20,475,000,000 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกช าระ
แล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยส่ีสิบหกบาท) คิดเป็นร้อยละ  99.80 ของ
ทุนจดทะเบียน  
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  ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมจ านวน 649 ราย* นับจ านวนหุ้นได้ 
12,422,729,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จส้ิน โดยผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีท่านได้เข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบของการจัดประชุมสีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทาง
ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิ
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
การอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon 
Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) 
ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือ 
หลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (เพิ่มเติม) 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่
วันท่ี 2 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงขอให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนน  
และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนจากที่ประชุม   

เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ดังนี้  
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 
2. การนับคะแนน จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
3. เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนท้ังหมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือแสดงตน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน จะถือว่า
เห็นด้วย  

 ใบลงคะแนนท่ีเหลือ เมื่อเลิกประชุมแล้ว ขอให้ใส่ลงในกล่องทีบ่ริเวณประตูทางออกของห้องประชุม 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่ท่านออก
เสียงไม่ครบตามจ านวนเสียงที่ลงทะเบียน บริษัทฯ จะถือว่าจ านวนเสียงที่เหลือเป็นการ  “งดออกเสียง” 

 เมื่อประกาศปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ใบลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนในภายหลัง จะ 
ถือว่าเป็นใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเท่านั้น 

ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามที่น าเสนอ และเพื่อความโปร่งใส เลขานุการบริษัท ได้เชิญชวน 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาสมัคร  
2 ราย ได้แก่นายสมบัติ มั่นไทรทอง และนายอภิเดช ใจบุญ  
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หมายเหตุ   
*1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  720 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 12,454,489,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.95 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ โดยได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณชั้น 1 และให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านท าแบบประเมินความเส่ียงก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดประชุม กรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเส่ียง จะขอให้หลีกเล่ียง 
การเข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน และบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง  
1 เมตร และท าความสะอาดสถานที่ประชุมด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนการประชุมและหลังการประชุม พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพ้ืนที่จัดประชุม รวมถึงก าหนดใหน้ั่งตามหมายเลขที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกต่อการติดตามกรณีเกิดเหตุใด ๆ และได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย 
คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก รวมถึงได้จัดให้มีล่าม ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น
ชาวต่างชาติ 

3. ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดท าสไลด์หรือวิดีทัศน์  (Slide Presentation) ประกอบ 
การน าเสนอเพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงได้น าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพและเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นเขียนสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้น าเสนอข้อมูลและตอบ 
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็น และครบถ้วน 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 
2562 
 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
ซึ่งมีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจ าปี 2562  หน้า 199 -217  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผน
ธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจ านวน 1 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้ท่ีประชุมทราบ ดังต่อไปนี ้
 

  นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บ ารุงสาลี นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์  

และนายจุมพล ส าเภาพล  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง โดยภารกิจส าคัญ มีดังนี้ 
 สอบทานการจัดท างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน 
 สอบทานแผนงานบริหารความเส่ียง และประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง จากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน    

และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
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 สอบทานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treachery Commission) 

 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบรายงานความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน 

 พิจารณาคัดเลือก / เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี รวมถึงพิจารณาการใช้บริการอื่น
ของผู้สอบบัญชี หรือ non-audit fee เพื่อให้มั่นใจว่า การด าเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและการให้
ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

 

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

อิ่มแสง และพลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์  ในปี 2562 มีการประชุมรวม 10 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร  โดยภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้  

 

ด้านการสรรหากรรมการ  
 ด าเนินการสรรหากรรมการท่ีมีความหลากหลายทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ และคุณลักษณะ

ที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
 พิจารณาสัดส่วนจ านวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมี 

ความเหมาะสมและหลากหลายตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี     
 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 9 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งคณะ 15 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการสุภาพสตรี 1 ท่าน 
 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อย  

มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกฎบัตร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 พิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 พิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติของผู้บริหารที่จะเข้าด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย โดยค านงึถงึ

ความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
น ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นไปท่ีกฎหมายก าหนด 

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วในปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ
ที่จะน าเสนอในปี 2563 น้ัน ได้ก าหนดในอัตรา คงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ไว้ตั้งแต่ปี 2549 โดยบริษัทฯ ยังไม่มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด 
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ด้านการก าหนดเป้าหมายในการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ให้ครอบคลุมปัจจัยการด าเนินธุรกิจทั้งด้านการเงิน และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมถึงได้น า
หลักเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย  
มาประยุกต์ใช้   

 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่น้ัน จะมีการพิจารณาในช่วงปลายปีตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ โดยมีการประเมินผลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และน าเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาประกอบการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป 

 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี ้
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายชาครีย์  
บูรณกานนท์   และพลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์  ในปี 2562 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง  โดยมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้   

 อนุมัติแผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแผนงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เพื่อ
พัฒนาและยกระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

 อนุมัติกฎบัตรและกรอบการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter & Framework) เพื่อก าหนด
ภารกิจ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน Compliance รวมถึงความสัมพันธ์กับหน่วยงานก ากบัดูแลอืน่ 
ได้อย่างชัดเจน 

 ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ทันสมัยและครอบคลุมประเด็นส าคัญอย่างครบถ้วน 
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อาทิ  

- นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy)  
- นโยบายก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  (Corporate Compliance Policy)  
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  (Anti-Corruption Policy)   

 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ( Independent 
Assessment) ซึ่งก าหนดแผนงานไว้ทุก 3 ปี  โดยในปี 2562  ได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึ กษาธุรกิจ จ ากัด     
(KPMG) เป็นผู้ประเมิน โดยใช้กระบวนการประเมินที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งในรูปของการตอบข้อมูลแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และการเทียบเคียงข้อมูลกับบริษัทชั้นน า และได้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 2562 รวมถึง
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น 

 อนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันคอร์รัปชัน
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาประกอบการต่ออายุสมาชิกทุก ๆ 3 ปี  โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ  นายณัฐชาติ จารุจินดา  นายเอกนิติ  

นิติทัณฑ์ประภาศ  นายวรวัฒน์  พิทยศิริ  นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท  และนายนพดล  ปิ่นสุภา  ในปี 2562 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง 
โดยมีภารกิจที่ส าคัญ  ดังนี้ 
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 พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Cybersecurity) เพื่อสร้างเสถียรภาพและป้องกันการถูกโจมตีระบบข้อมูลขององค์กร โดยสนับสนุนการจัดหาระบบป้องกัน ระบบ
ควบคุมและระบบความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ  

 พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเส่ียงระดับองค์กรประจ าปี 2563 โดยพิจารณารายการความเส่ียงให้สอดคล้องกบั
ทิศทางการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

 สอบทานความเหมาะสมและความเส่ียงในการลงทุนส าหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือกิจกรรมที่มีความ
ซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาวและมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น โครงการ E4E โครงการ IRPC4.0 โครงการ 
MARS โครงการ Enclosed Ground Flare เป็นต้น 

 

 นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ*  ดังนี ้
   ในปี 2562 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนของตลาดน้ ามันและเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การผลิต นวัตกรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน การดูแลชุมชนสังคม
ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รวบรวม 
ผลการด าเนินงานจัดท าเป็นวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น ใช้เวลาประมาณ 14 นาที    
 

* หมายเหตุ   
  1. วีดิทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 จัดท าแบบสรุปประเด็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเนื้อหาอยา่ง
ชัดเจน พร้อมค าบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งได้น ามาสรุปรายงานในวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน 
 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ตั้งแต่ปลายปี 2561 ยืดเยื้อมาตลอดปี 2562 รวมทั้งปัญหาความ

ขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ตลาดน้ ามันมีความผันผวน ท าให้ส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีลดลงไปมาก อีกทั้งก าลังการผลิตปิโตรเคมีในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา  รวมถึง
ความกังวลเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป  

บริษัทฯ  มุ่งกลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่ม
เสถียรภาพการผลิตของเครื่องจักร รวมถึงการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยน าระบบดิจิทัลเข้ามา
ใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอน 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  
1. ติดตั้ง Catalyst Cooler ที่หน่วยผลิต RDCC  แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเลือกใช้

น้ ามันดิบได้หลากหลายมากขึ้น 
2. เริ่มผลิตและจ าหน่ายน้ ามันเตาที่มีก ามะถันต่ ากว่าร้อยละ 0.5 ที่ใช้ส าหรับเรือเดินทะเลตามมาตรฐานใหม่ของ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (มาตรฐาน IMO) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งโรงกล่ันน้ ามัน ไออาร์พีซี เป็นโรงกล่ันรายแรก
ในประเทศไทยที่สามารถผลิตได้ก่อนก าหนด 

3. น าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กรใน
โครงการ IRPC 4.0  
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4. ก าหนดนโยบายป้องกันความเส่ียงทั้งในเรื่องส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และความเส่ียงทางด้านการเงิน   
5. เพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อช่วยลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคา (จากร้อยละ 51 

ในปี 2561 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2562) 
6. สร้างระบบการขายเม็ดพลาสติกผ่าน E- Commerce Platform ภายใต้ชื่อ Plastket.com เพื่อเพิ่มช่องทาง 

การจ าหน่ายสินค้าและการเข้าถึงลูกค้า   
7. ร่วมทุนกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาที่ดินที่บ้านค่าย -ระยอง ให้เป็นนิคม

อุตสาหกรรม เพื่อรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor:EEC) ซึ่งได้รับ 
การรับรองเป็น Smart City ในปี 2562 และพร้อมขายเชิงพาณิชย์ในปี 2565 

8. นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงปัจจัยภายนอกที่เปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรง บริษัทฯ ได้จัดท าโครงการ “Together We Can” เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการใช้มาตรการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ทบทวนแผนการลงทุน และบริหารงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 มีก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ภาษี และดอกเบี้ย จ านวน 5,940 ล้านบาท  
มีขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 115 เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีมีก าไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) รายได้จากการขายสุทธิ 216,577 ล้านบาท ลดลง 42,342 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 16  
แบ่งเป็น  
- ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้จากการขาย 153,451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2561 ที่มียอดขาย 182,953  

ล้านบาท 
- ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย 59,656 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2561 ที่มียอดขาย 72,740  

ล้านบาท 
- ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค มีรายได้จากการให้บริการ 3,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2561 ที่มี

รายได้ 3,226 ล้านบาท 
(2) ก าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 8.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2561 ที่ได้ 

13.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 4.90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 36 สาเหตุหลักจากส่วนต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์เทียบกับราคาน้ ามันดิบแคบลงมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารส่วนต่างราคาน้ ามันท าให้มีก าไรจาก 
สต๊อกน้ ามันสุทธิรวม 614 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่มีการขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันสุทธิ 1,238 ล้านบาท และ 
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายได้อื่น อาทิ 
- รายได้จากการขาย Nox Emission ให้กับบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด  107 ล้านบาท   
- รายได้จากค่าปรับผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการ UHV 271 ล้านบาท 
- ก าไรจากการท าอนุพันธ์สัญญาทางการเงิน (CCS)  951 ล้านบาท   
- ก าไรจากการขายที่ดินบ้านค่าย 124 ล้านบาท ให้กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด  

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
 เพื่อรับมือกับสภาวะความผันผวนของตลาดโลก  บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการท าก าไร ดังนี้  
o กลยุทธ์ระยะสั้น ในปี 2563  

1. Growth Strategy  คาดการณ์ผลประโยชน์เพิ่ม 200 ล้านบาท  ได้แก่ 
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- โครงการขยายก าลังการผลิตผงพลาสติก ABS ให้มีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 6,000 ตันต่อปี โดยจะสามารถ
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี  2563 

- ร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด หรือ JPP  โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50  ของ
บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Mytex Polymers) เพื่อขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติกชนิดพิเศษ พีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) รองรับความต้องการ
ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วไป และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า ขนาด 12.5 
เมกกะวัตต์  

2. Productivity Improvement  คาดการณ์ผลประโยชน์เพิ่ม 1,200 ล้านบาท ได้แก่ 
- โครงการ E4E เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลก าไรส่วนเพิ่มจากการด าเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร  
- โครงการ IRPC 4.0  การน าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานขององค์กร และพัฒนาการบริการลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งระบบ  
o กลยุทธ์ระยะยาว  

โครงการ Strengthen IRPC  คาดว่าจะท าผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท ผ่าน 
การด าเนินงาน ดังนี้  
1. Domestic First 

                   ปิโตรเลียม 
- ด าเนินโครงการ Ultra Clean Fuel เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันและปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน

ดีเซลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Euro V โดยจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 
- เพิ่มช่องทางการขนส่งน้ ามันทางท่อ โดยในเดือนมกราคม 2563 ได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที แทงค์ 

เทอร์มินอล จ ากัด และบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งน้ ามัน
เชื่อมโยงเข้ากับระบบท่อของ Thappline เพื่อกระจายส่งขายให้ผู้ค้าตามจุดต่างๆของประเทศ  

2. Crude and Product Hedging  เพื่อลดความเส่ียงจากผันผวนของราคาน้ ามัน 

3. Dredging การขุดลอกร่องน้ าบริเวณท่าเรือที่จังหวัดระยอง โดยเพิ่มขึ้นจากลึก 17 เมตร เป็น 19 เมตร รองรับ
เรือขนส่งน้ ามันขนาดใหญ่เพื่อลดค่าขนส่งในการน าเข้าน้ ามันดิบ  

4. Increase Specialty Product เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีมูลค่าสูง จากร้อยละ 55  เป็นร้อยละ 60 
5. Strengthen Operation Unit พัฒนาปรับปรุงหน่วยการผลิตมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพการ

ผลิต เช่น ปรับปรุงหน่วยผลิต Hyvhl Diesel Draw off  ให้สามารถผลิต Diesel เพิ่มขึ้น 16 ล้านลิตรต่อเดือน 

6. Crude Oil Optimization  ลดความเส่ียงในการใช้น้ ามันดิบจากทางตะวันออกกลาง 
7. Land Utilization : พัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สูงสุด 

8. Human Productivity Improvement  การจัดโครงสร้างและการจัดระบบเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

 กลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  บริษัทฯ ได้ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเทียบเคียงได้ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนได้จากรางวัลต่าง ๆ อาทิ   
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- รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)  
- รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน (Human Rights Awards)  
- รางวัล CAC-Change Agent Award  
- รางวัลองค์กรโปร่งใส 
- รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย  
- บริษัทฯ ยังคงได้รับรองการเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ ในหมวด Oil & Gas Refining and 

Marketing ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6  
  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึง
การสร้างผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ  

o โครงการขาเทียม (ตั้งแต่ปี 2554-2562) ซึ่งได้น าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene ของบริษัทฯ ไปผลิต
เป็นขาเทียมให้กับผู้พิการได้ถึง 25,715  ขา  และในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Copolymer Polypropylene ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง ทดแทนเม็ดพลาสติกแบบเดิม ท าให้สามารถมองเห็น 
ความพอดีของเบ้าขาเทียมและตอขา ช่วยลดระยะเวลาในการปรับแก้ไขขาเทียมลงได้   

o โครงการล าไทรโยงโมเดล เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดท าโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี  อ าเภอบ้านดุง  เพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพท าการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ได้ในฤดูแล้ง พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.6 KW และก่อสร้างอาคารติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 หลังจบวีดิทัศน์ ประธานฯ ขอใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่สรุปรายงานงบการเงินประจ าปี 2562 รายละเอียด ดังนี้ 
 

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562   
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี หรือ  Account GIM อยู่ที่ 9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 

2561 ท่ีได้ 13.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลงมา  4.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คิดเป็นลดลงร้อยละ 31 โดยมาจาก 
 ก าไรขั้นต้นจากการผลิดตามราคาตลาด หรือ Market GIM (ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของผลิตภัณฑ์กับต้นทุน

วัตถุดิบต่อหน่วยโดยเฉล่ีย) ปรับลดลงจาก 13.6 เหรียญต่อบาร์เรลในปี 2561  เหลือ 8.7 เหรียญต่อบาร์เรลในปี 
2562 ลดลงไป  4.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
สาเหตุหลักเกิดจาก ส่วนต่างราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีลดลงมาก เมื่อเทียบกับราคาตลาด
ของวัตถุดิบ  

 ผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ หรือ Stock Loss ลดลงจาก 0.51 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 เหลือ 0.03 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2562 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาบริหารความเส่ียงจากส่วนต่างราคาน้ ามัน หรือ Oil Hedging  โดยสามารถท าก าไร
ได้ 0.30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเงิน 676 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีก าไรเพียง 0.01 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 646 ล้านบาท 

 ส่วนต่างราคาตลาด หรือ Spread  ของผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมและกลุ่มปิโตรเคมี เทียบกับราคาตลาดของวัตถุดิบ 
โดยก าไรในปี 2562 ถูกผลกระทบจาก spread ที่แคบลงถึง 5.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คิดเป็นเงิน 12,712 ล้านบาท 
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โดยกลุ่มปิโตรเลียม มี spread ลดลง 2,264 ล้านบาท หรือลดลงไป 0.97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  และกลุ่ม 
ปิโตรเคมี มี spread ลดลง 10,448 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลัก
ที่ท าให้ก าไรในปี 2562 ลดลงเป็นจ านวนมาก 
 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการและมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 เป็นจ านวน 1,956 ล้านบาท ซึ่งช่วยลดการ
ขาดทุนจากสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา ให้ได้รับผลกระทบน้อยลง ดังนี้ 

1. การประเมินเงินลงทุนในบริษัทอื่นในระหว่างปี ให้เป็นราคายุติธรรม ท าให้กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนที่บันทึกไว้
ได้เป็นจ านวนเงิน 438 ล้านบาท  

2. การประเมินสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ตามราคาตลาด ซึ่งมีการประเมินทุก 3 -5 ปี ท าให้กลับรายการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่บันทกึไว้ได้เป็นจ านวนเงิน 244 ล้านบาท 

3. การร่วมลงทุนในบริษัท ดับบลิว เอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA IER) เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่
มุ่งมั่นขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ าสมัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0  โดยบริษัทฯ ได้จ าหน่ายที่ดินจ านวน 2,152 ไร่ในอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้กับกลุ่มบริษัท ดับบลิว เอช
เอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  “WHA” เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีก าไรจากการขายที่ดิน 124 ล้านบาท 

4. รายได้ค่าปรับผู้รับเหมาโครงการ UHV จ านวน 271 ล้านบาท  
5. ก าไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน (CCS) จากการเปล่ียนเงินกู้สกุลเงินบาท เป็นเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จ านวน 280 

ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระหว่างปี 2562 มีก าไรจ านวน 951 ล้านบาท จากการแข็งค่าของเงินบาท 
6. รายการอื่น ๆ  ติดลบ 72 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการบันทึกค่าผลประโยชน์พนักงานจ านวน 47 ล้านบาท  
รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นดังกล่าวจ านวน 1,956 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน หรือ 

สัญญา CCS จ านวน 276 ล้านบาท ท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้น 2,232 ล้านบาท  ส่งผลให้การด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562 มีขาดทนุ
สุทธิอยู่ที่ 1,174 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ท่ีมีก าไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท  ลดลง 8,909 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 115 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 177,850 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 

4,596 ล้านบาท เนื่องจาก 
 ลูกหนี้การค้าจ านวน 10,100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 2,097 ล้านบาท จากปริมาณขายและราคาขาย  

ที่ลดลงในช่วงปลายปี 2562 โดยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ที่ 17 วันเท่ากับส้ินปี 2561    
 สินค้าคงเหลือจ านวน 25,995 ล้านบาท ลดลง 2,464 ล้านบาท จากปริมาณสินค้าที่เก็บในสต๊อคมีปริมาณลดลงจาก 

9.09 ล้านบาร์เรลในส้ินปี 2561 เหลือ 9.01 ล้านบาร์เรลในส้ินปี 2562  และราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าลดลง 
เมื่อเทียบกับปลายปี 2561  โดยมีจ านวนวันท่ีเก็บสินค้าอยู่ที่ 40 วัน เท่ากับปี 2561  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 121 ,991 ล้านบาท ลดลง 3,974 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากการหักค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ และจากการขายที่ดินในอ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง จ านวน 2,152 ไร่ ให้กับบริษัท ดับบลิว เอชเอฯ  (WHA) 
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หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินรวม 94,447 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ านวน 619 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 

สาเหตุหลักมาจาก 
 เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 26,212 ล้านบาท เหลือ 24,871 ล้านบาท  คิดเป็นลดลงไป 1,341 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 

จากปริมาณน้ ามันดิบค้างจ่ายลดลง โดยมีระยะเวลาจ่ายช าระหนี้เฉล่ียอยู่ที่ 46 วัน เท่ากับปี 2561 
 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นจาก 50,665 ล้านบาท เป็น 52,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,406 ล้านบาท  เนื่องจาก

เบิกถอนเงินกู้ระหว่างปีจ านวน 8,950 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ที่ครบก าหนดจ านวน 7,104 ล้านบาท 
และบันทึกก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 457 ล้านบาท จากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ณ วันส้ินปี   

 หนี้สินอื่น ๆ ลดลงจาก 11,489 ล้านบาท เหลือ 10,605 ล้านบาท คิดเป็นลดลงไป 884 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
เจ้าหน้ีงานก่อสร้างทั่วไปลดลง 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 83,402 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 

3,978 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก  
 ขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท   
 การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 1,837 ล้านบาท  
 บันทึกขาดทุนจากการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์พนักงานตามอัตราคิดลดที่ต่ าลง ท าให้ภาระผูกพันสุทธิ

หลังหักภาษีเพิ่มขึ้นจ านวน 1,006   ล้านบาท  
 

  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 อยูท่ี่ 0.67 เท่า เทียบกับปี 2561 ที่ 0.63 เทา่ เพิ่มขึ้น 0.04 
เท่า และยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดนโยบายไว้ให้ไมเ่กิน  1 เท่า 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ : 
ผู้รับมอบฉันทะจาก 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 
 
 
 

: 1. หลักส าคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (Key Audit Matters - KAM) การหักค่าเผ่ือการลด
มูลค่าและสินค้าล้าสมัยในปี 2562 เท่ากับ 913 ล้านบาท  ในปี 2561 เท่ากับ 1,508 ล้านบาท 
ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย 

2. ลูกหนี้การค้าเกินกว่า 12 เดือน ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน มีการจัดการอย่างไรบ้าง  
3.  ลูกหนี้อื่น ๆ เป็นลูกหนี้อะไรบ้าง 
4. เงินลงทุนระยะยาวอื่น หักค่าเผ่ือลดมูลค่าเงินลงทุนและค่าเผ่ือการด้อยค่าสูงมาก จะมีการ
บริหารจัดการอย่างไร 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน 
 
 
 

: 1. หลักส าคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (Key Audit Matters - KAM) เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
จึงต้องค านวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามหลักการทางบัญชี การแสดงรายการสินค้าคงเหลือ
ต้องยึดหลักความระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องแสดงให้เห็นว่า กิจการมีสินทรัพย์ประเภทสินค้า 
คงเหลืออยู่กับกิจการด้วยมูลค่าที่แสดงยอดต่ าไว้ก่อน วิธีการเช่นนี้เรียกว่า “ราคาทุนหรือราคา
ตลาดที่ต่ ากว่า” (Lower of Cost or Market- LCM) สาเหตุที่ LCM ลดลง 680 เนื่องจากส้ินปี  
2562 ราคาทุนใกล้เคียงกับราคาตลาดมากกว่าในปี 2561  โดยในปี 2562 จ านวน 913 ล้าน
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บาท ประกอบด้วยค่าเผ่ือ sparepart  และสารเคมีด้อยค่า จ านวน 742 ล้านบาท และ LCM 
จ านวน  171 ล้านบาท ส่วนในปี 2561 จ านวน 1,508 ล้านบาท  ประกอบด้วย spare part และ
สารเคมี จ านวน 595 ล้านบาท และ LCM จ านวน 851 ล้านบาท   ส าหรับ sparepart บริษัทฯ มี
การจัดการในโครงการ strengthen - sparepart management โดยประสานความร่วมมือใน
การบริหารจัดการร่วมกับบริษัทกลุ่ม ปตท (co-develop with PTT group)  

2. ลูกหนี้การค้าที่ค้างเกิน 12 เดือน บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ 100% และอยู่ใน
กระบวนการฟ้องบังคับคดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้ดี    
โดยมีลูกหนี้ที่ค้างช าระและตั้งเป็นส ารองหนี้สงสัยจะสูญ จ านวนเพียง 32 ล้านบาท คิดเป็น 
0.3% ของจ านวนลูกหนี้ท้ังหมด  

3. ลูกหนี้อื่น ๆ มาจากการท าธุรกรรมทางการเงิน (Cross Currency Swap -CCS) บริษัทฯ มีก าไร 
778 ล้านบาทและยังไม่ได้รับเงิน ณ วันส้ินปี และกรมสรรพากร/สรรพสามิต ที่บริษัทฯ ขอ 
เงินชดเชยคืน 

4. เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่เป็นของผู้บริหารเดิม โดยมีการติดตามผล 
การด าเนินงานและประเมินเงินลงทุนดังกล่าว หากบริษัทท่ีไปลงทุนมีก าไร/ขาดทุน จะมีการปรับ
มูลค่าให้เป็นไปตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ในปี 2562 มีการกลับรายการด้อย
ค่าเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 432 ล้านบาท เป็นต้น 

นายสมคดิ วงศ์ภากร 
ผู้ถือหุ้น 

: ขอให้อธิบายโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ท่ีจะด าเนินการเพื่อความยั่งยืน 
และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการต้อนรับผู้ถือหุ้นแบบเต็มที่  มีมาตรฐาน แจกเอกสารรายงาน
ประจ าป ีและน้ าดื่มให้เพียงพอ  

นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถใน  
การแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการท าก าไร โดยกลยุทธ์ระยะส้ัน เน้นการลงทุนด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีของบริษัทฯ มีการขยายก าลังการผลิตผงพลาสติก ABS  ทางด้าน
การตลาด มีการร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด หรือ JPP  เพื่อขยาย
ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ พีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP 
Compound) มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบทุ่นลอยน้ าขนาด 12.5 เมกกะวัตต์  มีการด าเนินโครงการ Productivity Improvement เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ และสร้างผลก าไรส่วนเพิ่มจากการด าเนินธุรกิจ มีการน าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร และพัฒนาการ
บริการลูกค้าสู่ความเป็นดจิิทัลท้ังระบบ  กลยุทธใ์นระยะยาว บริษัทฯ เน้นการขายภายในประเทศให้
มากขึ้น (Domestic First) รวมทั้งขายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ CLMV  ด าเนิน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันและปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซล  ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน Euro V  เพิ่มช่องทางการขนส่งน้ ามันทางท่อ บริหารความเส่ียงการใช้น้ ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเส่ียงจากผันผวนของราคาน้ ามัน เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีมูลค่า
สูง (Specialty Product) อาทิ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มการแพทย์และ
สุขอนามัย และพัฒนาปรับปรุงหน่วยการผลิตมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพการผลิต  
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พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ใช้สูงสุด รวมทั้งจัดโครงสร้างและระบบการบริหารบุคลากรในองค์กร  
พร้อมขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

นายเกียรติ  สุมงคลธนกุล 
ผู้ถือหุ้น 
นายววิัฒน์ คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

: 
 
: 
 

1. การกลับรายการด้อยค่าที่ดิน/เครื่องจักร เป็นไปตามการปรับมูลค่าที่ต้องด าเนินการทุกปีหรือไม่ 
หรือด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ  

2. บริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซีที่ได้รับ BOI ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจ าปี 
หน้า 344 (ภาษาอังกฤษ) ข้อ 34 มีกิจการที่ได้รับ BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างจ ากัด
จ านวนก าไรหรือไม่ เช่น ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ถ้ามีประโยชน์จากก าไรดังกล่าว  
จะได้รับเงินจ านวนเท่าไร ใช้ไปแล้วเท่าไร คงเหลือประโยชน์ท่ีจะได้รับเท่าไร 

3. จากการที่รัฐบาลประกาศใช้ภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และส่ิงปลูกสร้างใหม่ หากในปี 2564 
ไม่มีการลดอัตราจัดเก็บดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดภาระมากกว่าภาษีโรงเรือนมากน้อยอย่างไร 
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินเพียงใด 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน 

: 
 

1. บริษัทฯ มีการประเมินราคาทรัพย์สิน (ที่ดิน/เครื่องจักร) ทุก ๆ  3-5 ปีเป็นปกติ 
2. โครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) มี 2 รูปแบบ คือส าหรับ 8 ปีแรก
ลดหย่อนภาษีกับก าไรโครงการน้ันๆ ร้อยละ 100 และส าหรับ 5 ปี ถัดมาลดหย่อนร้อยละ 50   อีก
รูปแบบนึงคือลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจ านวน  50% ของเงินลงทุนโครงการท่ีเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

3. บริษัทฯ มีแผนบรรเทาภาระภาษี โดยจะน าที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากไม่มีการ 
ลดอัตราการจัดเก็บภาษี จะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ  8 ล้านบาทต่อป ี

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการ  
นับคะแนนเป็นดังนี ้
 

เห็นด้วย 12,451,903,473 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99. 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00 
งดออกเสียง 2,131,100 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น 
 

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2562  
 

  ประธานฯ มอบหมายให้นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชมุ ดังนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักทุนส ารองตาม
กฎหมาย และเงินส ารองตามแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
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คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงาน  
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาผลประกอบการของปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ 
มีขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท ต่ ากว่าปี 2561 จ านวน 8,909 ล้านบาท (คิดเป็นต่ ากว่าร้อยละ 115) จากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้
กล่าวแล้วในวาระที่ 1 แต่เพื่อให้การด าเนินนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่บริษัทฯ ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพ
คล่องทางการเงินในระดับทีเ่หมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
(ซึ่งเดิมก าหนดไว้ในวันที่ 7 เมษายน 2563) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2562  

ต่อมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ได้รุนแรงขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 รวมถึงได้มีประกาศ
กรุงเทพมหานคร ส่ังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563  ซึ่งรวมถึงการปิดสถานที่ในการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ท าให้บริษัทฯ ต้องเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อมิให้
สิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องถูกกระทบอันเนื่องมาจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) เรื่อง การจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

คณะกรรมการจึงได้มีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 โดยมีอัตราเท่ากับจ านวนที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท หรือเป็นอัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) ณ วันที่  
30 ธันวาคม 2562 ที่ร้อยละ 2.72  โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จากก าไรส่วนท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)   
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

 ส่วนท่ี 2 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีอัตราร้อยละ 20  
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้  
ในอัตรา 20 ส่วน 80 

 ส่วนท่ี 3 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากก าไรส่วนท่ีไม่เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ  
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว  ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  หรือวัน Record date ซึ่งเป็นก าหนดเดิมตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2563  
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 
ปี 2562 

(ระหว่างกาล) 
ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 7,735 (1,174) 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 20,434 20,434 
การตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย* (ล้านบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 0.10 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 3,883 2,043 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 50 N/A 

หมายเหตุ:   *บริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 
 

  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลด าเนินงานปี 2562 ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น และไม่มีการเสนอ
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 
มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
น.ส.นัฏพร  จิตรานนท์    
ผู้ถือหุ้น 

: ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้มากที่สุด ได้หรือไม่  

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
สายบัญชีและการเงิน 

: บริษัทฯ ได้กระจายประเภทของก าไรสะสมที่น ามาจ่ายเงินปันผล เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยในแต่ละปีจะให้มีเครดิตภาษีมากกว่าภาระภาษีที่ผู้ถือหุ้นจะต้องจ่าย  

ซึ่งในปีนี้ จ่ายปันผลอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้เครดิตภาษี 0.005 บาทต่อหุ้น ขณะที่มี

ภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 0.004 บาทต่อหุ้น (รวมผลประโยชน์ = 0.101 บาทต่อหุ้น) 

วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จงึแจง้มติที่ประชุม ดงันี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลด าเนินงานปี 2562  ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563  และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก  
 

วาระที่ 3    พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยมอบหมายให้นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดในวาระน้ี
ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้  

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้   
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte” สามารถตรวจสอบบัญชีให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน  
ค่าสอบบัญชีปี 2563 ตามที่ Deloitte เสนอมานั้น เป็นอัตราที่เท่ากับปี 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้ 
 

1. ผู้สอบบัญชี   
  พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  “Deloitte”  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2563  นับเป็นปีท่ี 4  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
1) นายมงคล สมผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8444 

  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562) หรือ 
 2)  นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4800  
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 

2) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 

2. ค่าสอบบัญชี  
  พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้  

ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน  
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  

 

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย : บาท) 

ปี 2562 
(ผู้สอบบัญชี : Deloitte) 

ปี 2563 
(เสนอผู้สอบบัญชี : Deloitte) 

ค่าสอบบัญช ี
ส าหรับงบการเงินประจ าปี และ 
รายไตรมาส (Audit Fee) 

3,100,000 3,100,000 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)*  2,950,000 
ค่าบริการส าหรับ 
 1.ค่าใชจ้่ายการปฏิบัติงานตาม
วิธีการท่ีตกลงรว่มกันตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)  
2 . ค่ า พั ฒ น า ร ะ บ บ  Continuous 
Control Monitoring  

1,223,085 
ค่าบริการส าหรับ* 
1.ค่าใช้จา่ยการปฏิบัตงิานตามวธิีการ
ที่ตกลงร่วมกันตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน 
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หมายเหตุ  
*   ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ของปี 2563 ตามรายการท่ี 1 (ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานฯ ตาม BOI) เป็นบริการของบริษัท ดี

ลอยท์ฯ สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งครั้งนี้) แต่ส าหรับรายการท่ี 2 (ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นบริการของบริษัท  
ดีลอยท์ฯ ท่ีปรึกษา  ซึ่งท้ังสองบริษัทอยู่ในกลุ่มดีลอยท์ ประเทศไทย แต่เป็นคนละนิติบุคคล และมีการให้บริการท่ีแยกจากกัน
อย่างชัดเจน  

 

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้
เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

4. การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากัด และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท 

 
มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 

:  ขอทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี รวมทั้งหมดเท่าไร 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่     
สายบัญชีและการเงิน 

: ค่าบริการสอบบัญชีปี 2563 ของไออาร์พีซี และบริษัทย่อยของไออาร์พีซี อีก 6 แห่ง รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 4,275,000  บาท (โดยแยกเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อย 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 
บริษัท เป็นจ านวน 1,175,000 บาท) 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนน
เป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 11,289,976,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.66 
ไม่เห็นด้วย 1,163,801,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ   9.34 
งดออกเสียง 256,900 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) นายมงคล  สมผล             ทะเบียนเลขที่ 8444  หรือ 
2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข   ทะเบียนเลขที่ 4800 หรือ 
3) นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์       ทะเบียนเลขที่ 6797 

       2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้  
ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 
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วาระที่ 4     พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 22 และข้อ 24   

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับหมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 

 ข้อบังคับข้อที่ 22   - แก้ไขชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดจาก “กรรมการผู้จัดการใหญ่” หรือ “President” เป็น 
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หรือ “President and Chief Executive Officer”  
ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. แล้ว บริษัทเหล่านั้นจะใช้ชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดว่า 
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามระบบเรียกชื่อต าแหน่งของกลุ่ม 
ปตท. (The Job Title System)  ดังนั้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและอ้างอิงบนฐานข้อมูลเดียวกันได้  โดย
ข้อความที่แก้ไข จะปรากฏอยู่ในวรรคที่สาม ของข้อบังคับข้อที่ 22  

 ข้อบังคับข้อที่ 24 – แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563  
โดยข้อความที่แก้ไข จะปรากฏในวรรคที่สอง และวรรคที่หก ของข้อบังคับข้อที่ 24   

 

ข้อบังคับบริษทั  หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  
ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ (ที่เสนอขอแก้ไข) 

ข้อ 22 
 ให้คณะกรรมการเ ลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็น
ประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง และให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ด้วย 

ข้อ 22 
 ให้คณะกรรมการเ ลือกกรรมการคนหนึ่ ง เป็น
ประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย  
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่ งตั้ ง  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ซึ่งมาจากการ
สรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย 

ข้อ 24 
 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ 24 
 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
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ข้อบังคับบริษทั  หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  
ข้อบังคับบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับบริษทัฯ (ที่เสนอขอแก้ไข) 

 
 
 
 
 
 
 
 กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องขอ 
 ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติ หน้ าที่ ไ ด้  ให้ ก ร รมการตั้ ง แต่  2  คนขึ้ น ไป เป็น 
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาของ
บริษัท หรือสถานท่ีอื่นใดที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอาจจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว 
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการ
ประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
 กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องขอ 
 ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติ หน้ าที่ ไ ด้  ให้ ก ร รมการตั้ ง แต่  2  คนขึ้ น ไป เป็น 
ผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาของ
บริษัท หรือสถานท่ีอื่นใดที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 การประชุมคณะกรรมการน้ัน อาจก าหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนน
เป็นดังนี ้

เห็นด้วย 12,438,940,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ  999.88.9 
ไม่เห็นด้วย 14,918,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.12 
งดออกเสียง 195,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง อนุมัตแิกไ้ขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 24 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งต้น สรุปดังนี ้

1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 - แก้ไขชื่อต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดจาก “กรรมการผู้จัดการใหญ่” (President) เป็น 
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” (President and Chief Executive Officer)  

2. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24  - แก้ไขเรื่องการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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วาระที่ 5      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้นายวุฒิสาร ตันไชย 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม  

 

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

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และโบนัสกรรมการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดังนี้  

1. ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง 
2. พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ของกรรมการ 
3. พิจารณาผลประกอบการ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึง
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

4. ความสามารถในการจงูใจให้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
5. ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของ

กรรมการประมาณร้อยละ 30 
6. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี
การแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจ านวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม 
ก าหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการประจ าปี 2562 ซึ่งที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้ 
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1.1 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 

 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชน์อื่นๆ 

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

 

2. เงินโบนัสกรรมการ 
เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จึงเสนอให้    

งดจ่ายโบนัสกรรมการ ส าหรับผลประกอบการปี 2562  และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี้ 
นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 

: 1. ขอทราบหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ 
2. หากพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 2562 คณะกรรมการควรได้รับโบนัสหรือไม่ และหากมีการ

จ่ายโบนัสกรรมการ ควรพิจารณาในอัตราเดียวกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นายวุฒิสาร ตันไชย 
ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

: ในกรณีที่มีการจ่ายโบนัสกรรมการ  โดยปกติบริษัทฯ จะพิจารณาในอัตราประมาณร้อยละ 0.03 ของ
ก าไรสุทธิ  และในกรณีท่ีปีใดบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนองดจา่ย
โบนัสกรรมการ ซึ่งจากผลประกอ บการในปี 2562 น้ี บริษัทฯ ก็งดจ่ายโบนัสกรรมการเช่นกัน 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 12,453,986,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 255,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง 232,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  และงดจ่ายโบนัสกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามรายละเอยีด
ที่น าเสนอข้างต้น   
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วาระที่ 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                               
   

  ก่อนพิจารณาวาระนี้  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้แก่ นายวุฒิสาร ตันไชย  นายสมนึก บ ารุงสาลี  
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  และนายจุมพล  ส าเภาพล ได้ออกจากที่ประชุม โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้ พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ตอ่ที่ประชุม สรุป
ดังนี ้

 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3  ของ
กรรมการทั้งหมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง จะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 

  ในปี 2563 มกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ได้แก ่
1. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ 
2. นายสมนึก บ ารุงสาลี กรรมการอิสระ 
3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
4. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ 
5. นายจุมพล ส าเภาพล กรรมการอิสระ  

  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและ
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

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

ไม่น้อยกว่า 3 คน  
(3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง 

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด ารง
ต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 

(7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา 
และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ 
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(8) มีความรู้ ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์
องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 

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

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือ  
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(11) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และ
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมถึงการมีคุณสมบัติ  
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
กรรมการซึ่งครบวาระจ านวน 5 รายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อปรากฎดังตาราง 

 

รายชื่อกรรมการ ประเภท ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง 
1. นายวฒุิสาร  ตันไชย 

  
 

กรรมการอิสระ บริหารจัดการ / กฎหมาย / รัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

2. นายสมนึก  บ ารงุสาลี 
  

กรรมการอิสระ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
 (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่) 

3. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจดัการ / 
ส่ิงแวดล้อม / การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

4. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
 (เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

5. นายจมุพล  ส าเภาพล กรรมการอิสระ วิศวกรรม / บริหารจัดการ / รัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม /  
การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(เสนอกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อกีวาระหนึ่ง) 

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกล่ันกรองที่รอบคอบครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 5 ราย
ข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับ
บริษัทฯ ท าให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย (Skill Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการ
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พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระล าดับที่ 1, 2, 3 และ 5 สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง  5  ราย ดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
  

 มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเหน็และซักถาม ดังนี้ 
น.ส.พรทิพย์ บูรณะการเจริญ 
ผู้ถือหุ้น 

: เสนอแนะในการปรับเพิ่มสัดส่วนกรรมการสุภาพสตรีเป็น 3 ท่าน หรือร้อยละ 20 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 1 ท่าน หรือประมาณร้อยละ 7 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานกรรมการ  

: กล่าวขอบคุณ โดยบริษัทฯ  สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติและ
องค์ประกอบหลายประการ ซึ่งการมีกรรมการสุภาพสตรีเป็นหนึ่งในคุณสมบัติตามที่น าเสนอ
ดังกล่าว และขอรับข้อเสนอแนะการปรับเพิ่มสัดส่วนกรรมการสุภาพสตรีต่อไป 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเหน็  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจง้ผลการนับคะแนนเป็นดงันี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น  
 

วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า  กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้
ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้   

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6,811,473,082 หุ้น (หกพันแปดร้อยสิบเอ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบสองล้าน
หุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ 

 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ได้ 
 

รายชื่อ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
นายวุฒิสาร  ตันไชย 12,347,036,705 99.14 107,272,477 0.86 180,100 0 
นายสมนึก บ ารงุสาลี 11,502,616,213 92.36 951,692,969 7.64 180,100 0 
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 12,354,151,593    99.20   100,157,589                               0.80           180,100                    0 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ   12,348,357,991    99.15   105,846,191        0.85           280,100             5,000 
นายจุมพล ส าเภาพล        12,433,010,681    99.83     21,198,501                                 0.17           280,100                    0 
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ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
นายศกัดิ์ชาติ งามลว้น 
ผู้ถือหุ้น 
 
 

: 1. การขายผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันมียอดขายเท่าไร 
สัดส่วนลูกค้าเท่าใด 

2. การเข้ามาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างไร  
3. ไออาร์พีซี มีแนวคิดเพื่อเพิ่มรายได้ในการซื้อหุ้นธุรกิจสื่อสารหรือไม่ 

นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 

: 1. บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer (ประเทศจีน) และ
ได้จัดตั้งบริษัท ไอโพลิเมอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรายแรก ๆ ที่มีการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกใน
ลักษณะ Marketplace Platform เป็นช่องทางการจ าหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าหรือรับรู้ความ
ต้องการของลูกค้า พร้อมให้บริการด้านเทคนิคและการขนส่ง น าไปสู่โอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 300 ราย มียอดขาย (ผ่านออนไลน)์ ประมาณ 30 
ล้านบาทต่อเดือน ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ท า
ให้การเติบโตชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยจะเพิ่มชนิด
ของผลิตภัณฑ์ในการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวให้มากขึ้น 

2. บริษัทฯ มุ่งเน้น และพยายามผลักดันผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยรถยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicle) เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักส าคัญอย่างหนึ่งที่มี
มูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลคา่รถยนต์ไฟฟ้า นั่นคือ Li-ion Battery ซึ่งองค์ประกอบส าคญัที่
ใช้ในการผลิต Li-ion battery  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากอะเซธิลีนคาร์บอนแบล็ค (Acetylene 
Carbon Black: ACB)  และสารประกอบลิเธียม (Lithium Compound)  สารละลายตัวน า
ไฟฟ้า (Electrolyte) และแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ (Separator) ซึ่งสามารถผลิตจากผลิตภัณฑ์ 
Ultra High Molecular Weight (UHMWPE)  ปัจจุบัน  บริษัทฯ  อยู่ ระหว่างการทดสอบ 
เชิงพาณิชย์กับผู้ผลิต Li-ion Battery รายใหญ่ที่ประเทศจีน นอกจากนี้ การที่จะท าให้รถยนต์
ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ระยะไกลขึ้นต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง รถควรจะต้องมีน้ าหนักเบา ในขณะที่
ยังคงความยืดหยุ่นและแข็งแรง เพื่อให้ทนทานต่อการชนได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์โพลีโพรไพลีนคอม
พาว์ด (Polypropylene inline Compound) มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการน าไปใช้ผลิตเป็น
ชิ้นส่วนประกอบทั้งภายนอกและภายในตัวรถ บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า FOMM และมีการจ าหน่ายในปัจจุบัน  อีกทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท 
ไมเท็กซ์โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ Mytex ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งใน 
supply chain ของกลุ่มธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต
รถยนต์ญี่ปุ่น อันจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกไป 
สู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น  

3. ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่สามารถต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไป 
สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น (converter)   

น.ส.ดวงกมล บัณฑิตย์นพรัตน ์
ผู้ถือหุ้น 

: 1. ปีน้ี มีโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่ีโรงงาน จังหวัดระยอง หรือไม่ 
2. เหตุใดจึงไม่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ บมจ. ปตท.  และไม่แจกอาหารใหก้ับผู้ถือหุ้น 
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นายนพดล ปิ่นสุภา  
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 

: 
 
 

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจในกจิการของบริษัทฯ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19  บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน จึงมีความจ าเป็นต้องเล่ือน 
การจัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการไปก่อน โดยยังคงมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค และประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดใน
รอบที่สอง ซึ่งอาจท าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯ ต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้  และหากมีความคืบหน้าในเรื่องการจัดกิจกรรมอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบผ่านทาง website ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ต่อไป 

 

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้เกียรติสละเวลามาประชุมและ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)   

 

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 
            
               
            (นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร) 
                 ประธานกรรมการ 
           
               
                (นายนพดล ปิ่นสุภา)  
       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

                  
           (นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์) 
   เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม 

- ชาญศิลป์ ตรีนุชกร - 

- นพดล ปิ่นสุภา - 

- อาริสรา สุธาสุทธิ์ -

- 
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ด�วยความมุ�งมั่นเพื่อยกระดับขีดความสามารถด�านการว�จัยพัฒนาและสร�างสรรค�นวัตกรรมให�สามารถเทียบเคียงได�
กับบร�ษัทช้ันน�ระดับโลก สอดรับกับทิศทางกลยุทธ�การเติบโตของธุรกิจอย�างย่ังยืน ไออาร�พีซี เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการบูรณาการนวัตกรรมใหม�ๆ  เข�าเป�นส�วนหน��งของกระบวนการผลิตตลอด Value Chain จนได�มาซ่ึงผลิตภัณฑ�
มูลค�าเพิ�มเพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�างทันท�วงที 

ศูนยนวัตกรรมไออารพีซี 
(IRPC Innovation Center, IIC)
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อาคารศูนย�นวัตกรรมไออาร�พีซีแห�งใหม� รู�จักกันในนาม IRPC Innovation Center หร�อ IIC ถูกสร�างข้ึนเพ่ือเป�นศูนย�รวมกิจกรรม 
ด�านว�จัยและพัฒนาทั้งหมดทั้งระยะสั้น และระยะกลาง เพื่อเพิ�มความสามารถในการแข�งขันของ Core Business และส�งเสร�ม 
ต�อยอดเป�น Adjacent Business รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม�ในระยะยาว สร�าง New S-curve เพื่อความยั่งยืน 
โดยต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีประมาณ 30 ไร� ด�านหน�าติดกับถนนสุขุมว�ท จังหวัดระยอง เป�นอาคารสูง 3 ช้ัน ออกแบบบน 3 แนวความคิด 
หลัก คือ 1) Collective Brain เน�นการปฏิสัมพันธ�เพ่ือสร�างโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู�ซ่ึงกันและกัน ช�วยผลักดันในเกิดการ 
บูรณาการสร�างสรรค�องค�ความรู� 2) Flex Lab เน�นความยืดหยุ�น ปรับเปลี่ยนได�แบบ Universal Design ใช�ประโยชน�หลาย 
อย�างได�ในเวลาเดียวกัน และ 3) Integrated Green ใช�หลักการเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 

โดยพื้นที่ใช�สอยของอาคาร ประกอบด�วย  
ช้ันท่ี 1 ประกอบด�วยส�วนของ Innovation Plaza ใช�แสดงศักยภาพผลิตภัณฑ�ด�านนวัตกรรมต�างๆ ของบร�ษัท, ส�วนห�องประชุม 
และสัมมนาเพื่อรองรับผู�มาเยี่ยมชม และเป�นพื้นที่ติดต�อประสานความร�วมมือทั้งจากภายในและภายนอก (ห�องประชุม 10 ที่นั่ง 
จำนวน 2 ห�อง, ห�องประชุม 20 ท่ีน่ัง จำนวน 2 ห�อง และห�องประชุม 35 ท่ีน่ัง จำนวน 1 ห�อง) และมีห�องสัมมนาใหญ� สามารถ 
รองรับผู�เข�าฟ�งได� 160 ที่นั่ง มีความพร�อมในการจัดสัมมนา รับคณะผู�เยี่ยมชม และจัดกิจกรรมต�างๆ 

ชั้น 2-3 จัดเป�นส�วนห�องปฏิบัติการว�จัยพัฒนาที่มีความพร�อมรองรับเคร�่องมือ/อุปกรณ�ที่มีความทันสมัย เทคโนโลยีขั้นสูง มี 
มาตรฐานรองรับด�านความปลอดภัยและมาตรการควบคุมเพื่อการรักษาความลับของงานว�จัยพัฒนา รวมถึงส�วนของสำนักงาน 
รองรับนักว�จัยและบุคคลากร มากกว�า 200 คน
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 สวัสดีค�ะ ท�านผู�ถือหุ�นทุกท�าน ฉบับน�� จะขอกล�าวถึงการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 บร�ษัท ไออาร�พีซี 
จำกัด (มหาชน) ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันศุกร�ท่ี 3 กรกฏาคม 2563 ท่ีผ�านมา โดยเป�นการจัดประชุมภายใต�มาตรการ 
ป�องกันโรคตามคำแนะน�ของศูนย�บร�หารสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
และประกาศกรุงเทพมหานคร อย�างเคร�งครัด แต�บร�ษัทฯ ยังคง concept ของการจัดการประชุมสีเขียว หร�อ 
TBCSD GREEN MEETING ตามแนวทางขององค�กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน และมูลน�ธ�สถาบันสิ�ง
แวดล�อมไทย ซ่ึงบร�ษัทฯ ได�ดำเน�นการอย�างต�อเน��องนับเป�นป�ท่ี 8 และป�น��ได�ดำเน�นการเพิ�มเติมข้ึนอย�างเข�มงวด
โดยเป�นการจัดประชุมแบบคาร�บอนเป�นศูนย� (Zero Carbon Meeting) 

บร�ษัทฯ ขอขอบคุณทุกท�านที่ให�ความร�วมมือปฏิบัติตามมาตรการป�องกัน COVID-19 ของบร�ษัทฯ ซึ่งอาจทำให�
เกิดความไม�สะดวกในการเข�าร�วมประชุม แต�เพ่ือความปลอดภัยในสุขอนามัยส�วนรวมของทุกท�าน และต�องขออภัยมา 
ณ โอกาสน�� อีกครั้งหน��ง
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บร�ษัทฯ ขอขอบพระคุณผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมด�วยตนเองและรับมอบฉันทะ ซึ่ง 
ทุกท�านได�ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฎิบัติในการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ภายใต�สถานการณ� COVID-19 อย�างเคร�งครัด เช�น การสวมหน�ากากตลอดเวลา 
การประชุม การให�ความร�วมมือในการกรอกแบบประเมินความเส่ียงและผ�านกระบวน 
การคัดกรองต�าง ๆ รวมถึง การงดใช�ไมค�เพ่ือถามคำถามโดยเขียนคำถามใส�กระดาษ 
แทน ซึ่งคำถามของผู�ถือหุ�นทุกท�าน บร�ษัทฯ ได�รวบรวมและตอบไว�ในรายงานการ 
ประชุมฯ อย�างครบถ�วนแล�ว 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทุกท�าน รวมถึงกรรมการผู�จัดการใหญ� ซึ่งจากสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ท�านได�แสดงความ เป�นห�วงในความปลอดภัยของผู�เก่ียวข�อง ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�น ผู�บร�หาร พนักงานจิตอาสา 
รวมถึงเจ�าหน�าที่ Organizer ทุกท�าน โดยกำชับให�ดำเน�นมาตรการด�าน ความปลอดภัยอย�างเข�มงวด และได�กำกับดูแลการ 
ดำเน�นงานอย�างใกล�ชิดเพื่อให� การดำเน�นงานของบร�ษัทฯ เดินไปสู�ความสำเร็จ ภายใต�ความรับผิดชอบต�อสังคม แม�ว�าเราจะ 
มีสถานการณ�ผันผวนจากทั่วโลกที่ยังต�องเผชิญอยู�ก็ตาม 

ผู�บร�หาร และ พนักงาน 
ขอขอบคุณผู�บร�หารและพนักงานทุกท�าน  ซ่ึงท�านเป�นส�วนหน��งของฟ�นเฟ�องสำคัญ ในการขับเคล่ือนธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�ประสบ 
ความสำเร็จ สร�างประโยชน�สูงสุดแก� ผู�ถือหุ�น รวมถึงการดูแลให�ความสำคัญกับผู�มีส�วนได�เสีย และยึดมั่นในการดำเน�นงาน 
อย�างมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลูกค�า คู�ค�า
บร�ษัทฯ ขอบคุณพระคุณลูกค�า คู�ค�า ท่ียังคงให�การสนับสน�นซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะ
ในภาวะว�กฤตเช�นน��  เพื่อร�วมกันเสร�มสร�างระบบเศรษฐกิจของประเทศให�มีความ 
เข�มแข็ง สร�างความเป�นอยู�และสังคมอันดี เพ่ือก�าวไปสู�การเติบโตด�วยกันอย�างม่ันคง 
และยั่งยืน

บร�ษัทฯ ใคร�ขอขอบคุณสังคมทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง เพื่อแสดงถึงความรับ
ผิดชอบต�อสังคมและสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�ถือหุ�นซ่ึงบร�ษัทฯ ได�กระทำอย�าง
ต�อเน��องมาเป�นประจำทุกป�ต้ังแต� ป� 2556 และถือเป�นส�วนหน��งของงานประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจำป� ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�เป�น 
ตัวแทนในการมอบเง�นบร�จาคจำนวนหน��งแสนบาท ให�แก� “มูลน�ธ�เพ่ือสนับสน�น
การผ�าตัดหัวใจเด็ก” (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) เพ่ือประโยชน�
ในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ� และอุปกรณ�ทางการแพทย� เพื่อการดำเน�นงานของ
มูลน�ธ�ฯ ต�อไป บร�ษัทฯ ขอให�ทุกท�านเช่ือม่ันในการบร�หารงานของคณะกรรมการ 
และผู�บร�หารของ บร�ษัทฯ เพ่ือน�พาธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�ผ�านพ�นว�กฤตในคร้ังน��
ไปสู�ความสำเร็จได�อย�างแน�นอน  ขอบคุณค�ะ..
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คณะกรรมการ และกรรมการผู�จัดการใหญ� 

ผู�ถือหุ�น



BIZ FOCUS : ข�าวธุรกิจ 

บร�ษัทฯ ใคร�ขอขอบคุณสังคมทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง เพื่อแสดงถึงความรับ
ผิดชอบต�อสังคมและสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�ถือหุ�นซ่ึงบร�ษัทฯ ได�กระทำอย�าง
ต�อเน��องมาเป�นประจำทุกป�ต้ังแต� ป� 2556 และถือเป�นส�วนหน��งของงานประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจำป� ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�เป�น 
ตัวแทนในการมอบเง�นบร�จาคจำนวนหน��งแสนบาท ให�แก� “มูลน�ธ�เพ่ือสนับสน�น
การผ�าตัดหัวใจเด็ก” (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) เพ่ือประโยชน�
ในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ� และอุปกรณ�ทางการแพทย� เพื่อการดำเน�นงานของ
มูลน�ธ�ฯ ต�อไป บร�ษัทฯ ขอให�ทุกท�านเช่ือม่ันในการบร�หารงานของคณะกรรมการ 
และผู�บร�หารของ บร�ษัทฯ เพ่ือน�พาธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�ผ�านพ�นว�กฤตในคร้ังน��
ไปสู�ความสำเร็จได�อย�างแน�นอน  ขอบคุณค�ะ..
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IRPC รับรางวัลผู�ทำคุณประโยชน�
ให�แก�กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป� 2563

IRPC ร�วมกับ สจล. และ อีสเทิร�นโพลีเมอร� กรุ�ป 
ส�งมอบตู�ตรวจเชื้อ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงศึกษาธ�การ 
มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มท่ีระลึก เสมาคุณ�ปการ 
แก�ผู�ทำคุณประโยชน�ให�แก�กระทรวงศึกษาธ�การ ประจำป� 
2563 ให�กับ นายนพดล ป��นสุภา กรรมการผู�จัดการใหญ� 
บร�ษัท ไออาร�พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติต�อ 
ผู�ทำคุณประโยชน� และเป�นแบบอย�าง ที่ดีในการส�งเสร�ม 
งานด�านการศึกษาของกระทรวงฯ จากการสนับสน�นการ 
ดำเน�นงานของว�ทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พีซี ในการให�

นายพงษ�ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ� ผู�จัดการฝ�ายขายธุรกิจ
ป�โตรเคมี สายงานพาณ�ชยกิจและการตลาด บร�ษัท ไออาร�พีซี 
จำกัด (มหาชน) (IRPC) ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.รัชน� 
กุลยานนท� ผู�อำนวยการสำนักบร�หารงานว�จัยและนวัตกรรม
พระจอมเกล�าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) และนายธ�ระวัฒน� 
ว�ทูรปกรณ� กรรมการ ผู�จัดการอาวุโส บร�ษัท อีสเทิร�น 
โพลีแพค จำกัด ในเคร�อบร�ษัท อีสเทิร�นโพลีเมอร� กรุ�ป 
จำกัด (มหาชน) ร�วมส�งมอบตู�ตรวจเชื้อ (Swab Test) 
แบบความดันลบ (Negative Pressure) ให�แก� นพ. สมเกียรติ   
เกษมธรรมคุณ หัวหน�ากลุ�มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสงฆ� เพื่อใช�ในการคัดกรองผู�ป�วยติดเชื้อโคว�ด-19 ได�อย�าง
ปลอดภัย และทำให�ตรวจคัดกรองผู�ป�วยต�อวันได�จำนวน เพิ�มข้ึน สำหรับตู�ตรวจเช้ือแบบความดันลบ เป�นผลงานการว�จัย 
ของ ศูนย� สจล. นวัตกรรม สู� COVID-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19) โดยออกแบบตู�ตรวจเช้ือท่ี ติดต้ังระบบ 
กรองและฆ�าเชื้อด�วย UV-C และ HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งเป�นแผ�นกรองอากาศ เพื่อบำบัด 
อากาศภายในตู�ก�อนปล�อยออกสู�บรรยากาศภายนอก พร�อมด�วยระบบสเปย�ฆ�าเช้ือโรคอัตโนมัติ หลังจากท่ีทำการตรวจ 
คัดกรองเสร็จแล�ว จึงช�วยเพิ�มความปลอดภัยและความสะดวกให�กับบุคลากรทางการแพทย�ที่ทำหัตถการ ด�วยขนาด 
ของตู�ที่กระทัดรัด จึงสามารถเคลื่อนย�ายได�ง�าย ช�วยให�บุคลากรทางการแพทย�รับมือกับการคัดกรองโรคโคว�ด-19 
ได�อย�างปลอดภัยและรวดเร็วยิ�งขึ้น พร�อมรองรับการตรวจคัดกรองจำนวนมาก

ทุนการศึกษา ตลอดจนสนับสน�นการพัฒนาทักษะว�ชาชีพให�แก�นักศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษา ด�านอาชีวะของ 
ประเทศ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธ�การ ถนนราชดำเน�นนอก เขตดุสิต
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IRPC ลงนาม MOU รพ.ระยอง
สร�างอาคารตรวจคัดกรองโรคแบบ

One stop service

IRPC ผนึกลูกค�าต�อยอดพัฒนาพลาสติกคลุมเตียงแรงดันลบ 
พร�อมลงนาม MOU ร�วมกับคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล สร�างห�องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐาน 
ยกระดับผลิตภัณฑ�ทางการแพทย�
IRPC ได�ร�วมกับ บร�ษัท เอเซีย โพลีแซคส� จำกัด ผู�ผลิตถุงกระสอบสานพลาสติกรายใหญ�ของประเทศไทย และเป�นหน��งในบร�ษัท 
คู�ค�าที่สำคัญของ IRPC และคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาว�ทยาลัยนวมินทราธ�ราช พัฒนาต�อยอดนวัตกรรมพลาสติก 
คลุมเตียง สำหรับเตียงเคลื่อนย�ายผู�ป�วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ โดยใช�วัตถุดิบผ�ากระสอบพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก 
“POLIMAXX” เกรดพิเศษของ IRPC  ซึ่งมีคุณสมบัติความเหน�ยว แข็งแรง ทนทานสูง มอบให�โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อ 
เพิ�มความปลอดภัยให�แก�บุคลากรทางการแพทย� และประชาชน ส�งมอบชุดป�องกันส�วนบุคคล (Personal Protective Equipment: 
PPE) ท่ีเกิดจากความร�วมมือระหว�างคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาว�ทยาลัยนวมินทราธ�ราช IRPC ลูกค�าผู�ผลิตผ�าสป�นบอนด� 
และลูกค�าผู�พัฒนาด�านการเคลือบ โดยมีคุณสมบัติท่ีสามารถกันน��และสารคัดหล่ังได�ไม�ต�างจากชุด PPE ท่ีน�เข�าจากต�างประเทศ 
จำนวน 5,000 ชุด ให�กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตามนโยบายกลุ�ม ปตท. ร�วมกันทำงานในภารกิจสู�ภัย โคว�ด-19 อย�างเต็มท่ี 
เพื่อผ�านว�กฤตครั้งน��ไปด�วยกัน นอกจากน�� IRPC ได�จัดทำบันทึกความเข�าใจ (MOU) ร�วมกับคณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล 
มหาว�ทยาลัยนวมินทราธ�ราช ใน การสร�างห�องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ�ท่ีใช�ในการแพทย� เช�น ชุด PPE 
หน�ากากอนามัย เพื่อยกระดับ การสร�างองค�ความรู�และการว�จัยในประเทศ พร�อมทั้งสนับสน�นให�เกิดการผลิตวัสดุอุปกรณ�ทาง
การแพทย�ในประเทศทดแทน การน�เข�าจากต�างประเทศ 

ของบุคลากรทางการแพทย�ในขณะปฏิบัติหน�าที่ และประชาชนที่มาใช�บร�การภายในโรงพยาบาล โดยมี นพ.ไชยสิทธ�์ เทพชาตร� 
ผู�อำนวยการ และ นายแพทย�สมบูรณ� มะลิขาว รองผู�อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง ร�วมลงนาม และได�รับเกียรติจาก นพ.สุนทร 
เหร�ยญภูมิการกิจ สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร�วมเป�นสักขีพยาน ณ ศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชนไออาร�พีซี จังหวัดระยอง

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สาย 
ปฏิบัติการผลิตป�โตรเคมีและการกล่ัน นายรัฐพล อุณากัณฑ�พร 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานโครงสร�างสาธารณ�ปโภค 
และโลจิสติกส� ไออาร�พีซี ร�วมลงนามในบันทึกข�อตกลง (MOU) 
สร�างอาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room /  
Ari Clinic) เพ่ือช�วยลดความเส่ียงจากการติดเช้ือโคว�ด-19 
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IRPC สนับสนุนแอลกอฮอล�ฆ�าเชื้อ
ให�ราชว�ทยาลัยจ�ฬาภรณ�

นางสาวอาร�สรา สุธาสุทธ�์ ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สำนักกิจการองค�กร ไออาร�พีซี เป�นผู�แทนบร�ษัทฯ มอบ 
แอลกอฮอล�ฆ�าเช้ือ (เอทิลแอลกอฮอล� 70%) จำนวน 200 
ลิตร ให�แก�ราชว�ทยาลัยจุฬาภรณ� โดยมี พลอากาศตร� 
นายแพทย�สันติ ศร�เสร�มโภค ผู�ช�วยเลขาธ�การราชว�ทยาลัย 

IRPC ผนึกกลุ�มปตท. 
ส�งมอบนวัตกรรมทางการแพทย�ให�กับ รพ.ระยอง สู� โคว�ด-19
นายรัฐพล อุณากัณฑ�พร ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานโครงสร�างสาธารณ�ปโภคและโลจิสติกส� ไออาร�พีซี ร�วมกับ 
กลุ�ม ปตท. ส�งมอบ “นวัตกรรมทางการแพทย�” เพื่อช�วยยกระดับความปลอดภัย ตลอดจนปกป�องบุคลากรทางการแพทย�
และประชาชน จากการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคว�ด–19 ได�แก� เตียงเคล่ือนย�ายผู�ป�วยความดันลบ 2 เตียง  ชุด PPE (Personal 
Protective Equipment) และชุด COVERALL และ ISOLATION GOWN รวมทั้ง Face Shield โดยได�รับเกียรติจาก 
นพ.ไชยสิทธ� ์เทพชาตร� ผู�อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป�นผู�รับมอบ ณ ศูนย�การเร�ยนรู�เคร�อข�ายชุมชน IRPC จังหวัดระยอง

คลังน้ำมันไออาร�พ�ซี 
ร�วมใจต�านภัย โคว�ด-19

ผู�บร�หารและพนักงาน คลังน��มันไออาร�พีซี ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด 
(สมุทรปราการ พระนครศร�อยุธยา ชุมพร และสมุทรสาคร) 
ร�วมสนับสน�นอุปกรณ�ทางการแพทย� ได�แก� หน�ากากป�องกัน 
สารคัดหล่ังและละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 540 ชิ�น 
หน�ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ�น และแอลกอฮอล�สำหรับ
ฆ�าเช้ือ จำนวน 540 ลิตร ให�แก� หน�วยงานราชการ โรงพยาบาล 
สถาน�ตำรวจ และวัดท่ีอยู�บร�เวณรอบพ้ืนท่ีคลังน��มันไออาร�พีซี 
ในแต�ละจังหวัด เพื่อช�วยป�องกันและลดการแพร�ระบาดของ
ไวรัสโคว�ด-19

จุฬาภรณ� ด�านสนับสน�นและพัฒนาโครงการใหม� เป�นผู�รับมอบ ณ อาคารศูนย�การแพทย�มะเร็งว�ทยาจุฬาภรณ� โรงพยาบาล
จุฬาภรณ� ท้ังน�� แอลกอฮอล�ฆ�าเช้ือดังกล�าวฯ จะถูกน�ไปใช�ทำความสะอาดมือ เพ่ือป�องกันการติดเช้ือไวรัสโคว�ด-19 สำหรับ 
บุคลากรทางการแพทย� อาจารย� นักศึกษา เจ�าหน�าที่ ตลอดจนผู�ป�วยที่เข�ามารับบร�การที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ�


