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ฉบับพิเศษฉบับพิเศษ
นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนไออารพีซี
ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
เพื่อทราบและตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของบันทึกการประชุม 

TRANSFROMING life



Editor’s Note
สวัสดีคะ ทานผูถือหุน IRPC ทุกทาน
ในป 2564 นับเปนอีก 1 ป ที่เราตองเผชิญกับภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ มีความหวงใย และใหความสำคัญอยางสูงสุดตอสุขภาพสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของทานผูถือหุน ลูกคา พนักงาน ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายท่ีเขารวมการประชุมฯ ภายใต
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
และคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอยางเครงครัด ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูถือหุนทุกทาน
เปนอยางดียิ่ง ทำใหการประชุมฯ ในครั้งนี้ผานพนไปอยางราบรื่นสำเร็จลุลวงดวยดีเชน
เดียวกับปที่ผานมา 

บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำปในรูปแบบ “การจัดประชุมอยางยั่งยืน
”ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) และ “Care the Bear : Change 
the Climate Change” นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดสนับสนุนเงินบริจาคใหกับมูลนิธิเพ่ือสนับสนุน
การผาตัดหัวใจเด็ก เพื่อการผาตัดหัวใจใหแกผูปวยเด็กยากจนทั่วประเทศ โดยไดดำเนินการ
อยางตอเนื่องเปนปที่ 9 และบริษัทฯ ไดนำ “นองดินสอ” หุนยนตอัจฉริยะ มาใหตอนรับ
สรางรอยยิ้มใหกับผูถือหุนในงานไดอีกดวย 

วารสารผูถือหุนฉบับนี้ ไดจัดทำขึ้นเปนฉบับพิเศษ เพื่อนำเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2564 ใหผูถือหุนทุกทานไดรับทราบผลการประชุมฯ นอกเหนือจากท่ีไดนำ
เสนอไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2564 และไดแจงขาวการนำเสนอ
รายงานการประชุมผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันเดียวกันแลว 
โดยขอความกรุณาใหผูถือหุนทุกทานตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกการ
ประชุมฯ หากมีขอแกไขบริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงและนำเสนอบนเว็บไซตอีกคร้ังหน่ึง โดยไมตอง
นำไปรับรองในการประชุมสามัญผูถือหุนในปตอไป ตามแนวปฏิบัติที่ผูถือหุนไดนำเสนอแนะ
ไวในการประชุมฯ ที่ผานมาทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอแกไขประการใดโปรดแจงกลับมา
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามชองทางตาง ๆ ดังนี้
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 ที กก  082/2564 

 

    14 พฤษภาคม 2564 

 

 งอืรเ  งสาํน  ปาํจะรป นุหอืถูผญัมาสมุชะรปรากนางยาร 2564 

 นยีรเ  นุหอืถูผนาท  ทษัิรบ  )นชาหม( ดักาํจ ีซีพราออไ  

ิส านเาํส   ยวดามงสีทง 4652 ปาํจะรป นุหอืถูผญัมาสมุชะรปรากนางยาร  

 

 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  ไดเปดเผยรายงาน  ปาํจะรป นุหอืถูผญัมาสมุชะรป

2564  ฯทัษิรบดซไบ็วเนบวไ 4652 มคานีม 13 ีทนัว www.irpc.co.th   

วลแยอรบยีรเ  

 บริษัทฯ ขอนําสงสําเนารายงานการประชุมสามัญ นุหอืถูผ ประจําป 2564 พรอม Newsletter 

กาห งัรคกอีบารทอืพเามษศเิพบบัฉ ทานมีขอแกไขประการใด ขอความกรุณาแจงบริษัทฯ ทราบภายใน

 03 ีทนัว นยานุถิม  อืรหขไกแอขีมมไกาห ปไอตาณราจิพามมวรบวรดไะจ  ฯทษัิรบอืพเ 4652 ทักทวงใด ๆ 

 ฯทษัิรบ กัจ าวอืถ งอรบัรนาท รายงานการป มุชะร วลแวาลกงดั ฯ  

 นยีรเงึจ บารทดรปโอืพเาม   

   

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 (นาง ิธทุสาธุส ารสิราอวาส ) 

 รกคงอรากจิกกันาํส ญหใรากดัจูผรากมรรกยวชูผ  

 ทษัิรบรากุนาขลเะลแ  
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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 

วันพธุที ่31 มนีาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา 
ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์ชั้น 5 ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ไดฉ้ายวิดีโอ (Video) แนะน าความปลอดภัยในการใชห้อ้งประชุม และ
ทางออกฉกุเฉินใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา 
 นายกฤษณ ์อิ่มแสง ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวตอ้นรบั 
ผูถื้อหุน้ พรอ้มแนะน าคณะกรรมการบรษิัทฯ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ที่มารว่มประชมุ ดงันี ้
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  (15 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน คิดเป็น 100%)  

1. นายกฤษณ ์อ่ิมแสง  ประธานกรรมการ 
2. นายสมนึก บ ารุงสาลี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวสิรวิรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายจมุพล ส าเภาพล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอนสุรณ ์แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
6. นายชาครีย ์บรูณกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
8. นายณฐัชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง   
9. นายสกุฤตย ์สรุบถโสภณ   กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง   
10. นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
11. นายวฒันพงษ์ คโุรวาท กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
12. นายวฒุิสาร ตนัไชย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13. พลอากาศโท บญุสืบ  ประสิทธ์ิ  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
14. นายนพดล ป่ินสภุา   กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
15. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.   นายวรวฒุิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏิบตัิการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น 
2.   นายสมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภวูดล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธอ์งคก์ร 
3.  นางณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
4.  นางสาววนิดา อทุยัสมนภา  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด 



 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
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5.  นายวีรวฒัน ์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารและพฒันาศกัยภาพองคก์ร   
และรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายนวตักรรมและปฏิบตัิการเพื่อความเป็นเลิศ 

6.  นางสาวอารสิรา สธุาสทุธ์ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักิจการองคก์ร / เลขานกุารบรษิัท 
 
ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายมงคล  สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 8444 
                                              บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี  จ ากดั  

 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายมานิตย ์ สธุาพร         
2. นางสาววีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ 

 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ป็นอิสระ  

1. พนัเอก สเุทพ อว้นแกว้ อาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 
2. นายวฒุิเดช ไวยนาคร อาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ีมาเขา้รว่มประชมุ และกล่าวถึงสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรสัโควิด-19 (COVID-19) ของประเทศซึ่งไดค้ล่ีคลายไปในทางที่ดีขึน้ ภาครฐัไดผ่้อนปรนขอ้ก าหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
หลายประการ ท าใหส้ามารถจดัประชมุได ้แต่แมว้่ากฎหมายจะเริ่มผ่อนคลายแลว้ก็ตาม ภาครฐัยงัคงก าชบัใหม้ีการเฝ้าระวงัและ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัอย่างเขม้งวด ดว้ยเหตุนี ้  เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของทุกท่าน  
บริษัทฯ จึงไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 อย่างเคร่งครดั สอดคลอ้งและเป็นไปตามค าแนะน า
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ และประกาศกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหุน้
ไดร้บัความไม่สะดวกสบาย แต่ก็เป็นส่ิงจ าเป็นที่ตอ้งปฏิบตัิเพื่อประโยชนส่์วนรวมของผู้เขา้รว่มประชมุทุกท่าน จึงขอความรว่มมือ
ในการปฏิบตัิดงันี ้

1. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ใส่หนา้กากอนามยัตลอดการประชมุ 
2. บรษิัทฯ ขออนญุาต งดใชไ้มโครโฟน ซึ่งหากผูถื้อหุน้มีค  าถาม ขอใหเ้ขียนใส่กระดาษ และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ 
3. การถามค าถามในแต่ละวาระ ขอใหต้รงประเด็นและเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  
 

เพื่อความกระชบัและความเขา้ใจที่ชดัเจน รวมถึงตอ้งจ ากัดเวลาการประชุมใหไ้ม่เกิน 2 ชั่วโมง ค าถามของผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัการพิจารณาทกุค าถาม หากค าถามใดไม่สามารถตอบไดท้นัในหอ้งประชมุ บรษิัทฯ จะขอน าไปตอบไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ 
www.irpc.co.th  

ปัจจบุนั บรษิัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนจ านวน 20,475,000,000 บาท (สองหมื่นส่ีรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้น
บาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 20,475,000,000 หุน้ (สองหมื่นส่ีรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระ
แลว้ 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นส่ีรอ้ยสามสิบส่ีลา้นส่ีแสนหนึ่งหมื่นเกา้พนัสองรอ้ยส่ีสิบหกบาท) คิดเป็นรอ้ยละ  99.80 ของ
ทนุจดทะเบียน  
  ขณะนี ้มีผู้ถือหุ้น มาประชุมดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ รวมจ านวน 1,171 ราย* นับจ านวนหุน้ได ้
12,529,805,200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.32 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
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ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 33 จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงเปิดรบัลงทะเบียนส าหรบัผูถื้อหุน้ไดต้ลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิน้ โดยผูถื้อหุน้

ดงักล่าวยงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุทนั และยงัไม่ไดม้ีการพิจารณาลงมติ 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นตน้แบบของการจดัประชมุสีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทาง

ขององคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืนและมลูนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 
เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า การอนุรกัษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนี ้ยังเป็นการจดั
ประชุมแบบคารบ์อนเป็นศูนย ์(Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคารบ์อนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
ใหม้ีค่าการปล่อยสทุธิเป็นศนูย ์(Carbon Neutral) ตามแนวทางขององคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

เพื่อเสริมสรา้งการก ากับดูแลกิจการที่ดีดา้นสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้  บริษัทฯ ไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือ  
หลายรายที่ถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (เพิ่มเติม) 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่
วนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ดงันัน้  จึงขอใหท้ี่ประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ 

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษิัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงหลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง
เพื่อขอความเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนจากที่ประชมุ   

เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียงตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 34 ดงันี ้ 
1. ผูถื้อหุน้รายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือรบัมอบฉนัทะมา โดย 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง 
2. การนบัคะแนน จะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
3. เจา้หนา้ที่ จะเก็บใบลงคะแนนทัง้หมดตามแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

• เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่  ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ยกมือแสดงตนเพื่อให้
เจา้หนา้ที่ไดเ้ก็บใบลงคะแนนก่อน แลว้จึงเก็บใบลงคะแนนผูท้ี่ เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ไม่ส่งใบลงคะแนน จะถือว่า
เห็นดว้ย  

• ใบลงคะแนนท่ีเหลือ เมื่อเลิกประชมุแลว้ ขอใหใ้ส่ลงในกล่องที่บรเิวณประตทูางออกของหอ้งประชมุ 
• ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งกฎหมายก าหนดใหส้ามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได ้กรณีที่ท่านออก

เสียงไม่ครบตามจ านวนเสียงที่ลงทะเบียน บรษิัทฯ จะถือว่าจ านวนเสียงที่เหลือเป็นการ  “งดออกเสียง” 
• เมื่อประกาศปิดรบัใบลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ ใบลงคะแนนที่มาถึงเจา้หนา้ที่นบัคะแนนในภายหลัง จะ 

ถือว่าเป็นใบลงคะแนนที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 
ส าหรบัวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และเป็นการปฏิบตัิ

ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค บริษัทฯ จึงขออนุญาต งดการซกัถามผ่านไมโครโฟน  หรืองดการซกัถามดว้ยวาจา แต่บริษัทฯ 
ยงัคงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามโดยการเขียนค าถามผ่านกระดาษที่แจกให้ เพื่อส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

  
ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามที่น าเสนอ และเพื่อความโปร่งใส เลขานุการบริษัท ไดเ้ชิญชวน 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลาง (อิสระ) ในการตรวจนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย
อาสาสมคัร 2 ราย ไดแ้ก่ 1.พนัเอกสเุทพ อว้นแกว้ และ 2.นายวฒุิเดช ไวยนาคร 
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หมายเหตุ   
*1. ระหว่างการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ประชุมเพิ่มเติม สรุปในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง

และมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 1,394 ราย นับจ านวนหุน้ได ้12,532,396,278 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
61.33 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

2. บริษัทฯ ปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุโรคของทางราชการ โดยใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านท าแบบประเมินความเส่ียง
ก่อนเขา้สู่พืน้ที่จดัประชมุ กรณีที่พบว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเส่ียง จะขอใหห้ลีกเล่ียงการเขา้รว่มประชมุโดยมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบรษิัทฯ แทน และบรษิัทฯ ไดจ้ดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร ท าความสะอาดสถานท่ีประชมุดว้ยน า้ยา
ฆ่าเชือ้ทัง้ก่อนและหลงัการประชุม พรอ้มขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมหนา้กากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหอ้งประชุม
และในพืน้ที่จดัประชมุ รวมถึงก าหนดใหน้ั่งตามหมายเลขที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั เพื่อความสะดวกต่อการติดตามกรณีเกิดเหตุ
ใด ๆ และไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูสู้งวัย คนพิการ หรือสตรีมีครรภ ์โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจา้หนา้ที่คอย
อ านวยความสะดวก รวมถึงจดัใหม้ีล่ามส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

3. ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดท าสไลด์หรือวีดิทัศน์ (Slide Presentation) ประกอบ 
การน าเสนอเพื่อความชัดเจนและเขา้ใจง่าย รวมถึงไดน้ าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพ และเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เขียนสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะไดต้ลอดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารไดน้ าเสนอขอ้มูลและตอบ 
ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างตรงประเด็น และครบถว้น 
 

วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2563 
 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563  
มีค  าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ปรากฏในรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One report) หนา้  149 -169 โดย 
บริษัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจตามแผนที่ก าหนดไว ้เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มและคุณค่าใหแ้ก่กิจการ แก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ ากับดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ผ่านการประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 16 ครัง้ และไดร้บั
การกลั่นกรองและชีแ้นะจากคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยประธานกรรมการชุดย่อย ได้
กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยใหท้ี่ประชมุทราบ ดงัต่อไปนี ้
 

  นายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บ ารุงสาลี นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์  

และนายจมุพล ส าเภาพล   
  ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยภารกิจส าคญั มีดงันี ้

• สอบทานการจดัท างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2563 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างครบถว้นเพียงพอ 

• สอบทานแผนงานบริหารความเส่ียงและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง จากรายงานผลการตรวจสอบของ 
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี และรบัทราบรายงานผลการบริหารความเส่ียงขององคก์ร  ที่มีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงก ากับดแูลเรื่องความเส่ียงโดยเฉพาะ ท าใหเ้ชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม
และเพียงพอกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ  
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• สอบทานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบของ COSO เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และสามารถบรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้

• พิจารณาทบทวน ปรับปรุง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบรายงานความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  โดยไดพ้ิจารณาขอ้มลูการใชบ้ริการอื่น
ของผูส้อบบญัชี (non-audit fee) ประกอบดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการใหบ้ริการของ
ผูส้อบบญัชี 

 

  นายวุฒิสาร ตนัไชย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  สรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ  3 ท่าน คือ  นายวุฒิสาร ตันไชย นายกฤษณ์  

อิ่มแสง (ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในขณะนั้นซึ่งปัจจุบัน นายนพดล ป่ินสุภา ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทดแทนนายกฤษณ ์อ่ิมแสง) และพลอากาศโท บญุสืบ ประสิทธ์ิ   

ในปี 2563 มีการประชมุรวม 10 ครัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างถกูตอ้งครบถว้น
ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัร  โดยภารกิจที่ส  าคญั ดงันี ้ 

 

ด้านการสรรหากรรมการ  
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้  าเนินการสรรหากรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลาย ทัง้ดา้น

คณุวฒุิ  ประสบการณ ์ความรูค้วามช านาญ และคณุลกัษณะที่ส่งเสรมิธรรมาภิบาลและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
• พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการชุดย่อย เพื่อใหค้ณะกรรมการชุดย่อย มี

องคป์ระกอบที่ครบถว้นตามกฎบตัร มีการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
• พิจารณาปรบัปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑก์ารคัดเลือก และโครงสรา้งค่าตอบแทนของต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความส าคญัและส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ร เพื่อใหก้ารสรรหาผูบ้ริหาร
ระดบัสงูสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ชดัเจน สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และ
น ามาปรบัใหส้อดคลอ้งกับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
น าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เป็นประจ าทกุปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   

• ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่ผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิในปีที่ผ่านมา  รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการท่ีจะ
น า เสนอในปี 2564 นั้น ได้ถูกก าหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ ผ่านมา และเป็นอัตราที่  
ผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิไวต้ัง้แต่ปี 2549 (บรษิัทฯ ยงัไม่มีการปรบัขึน้แต่อย่างใด) 

 

ด้านการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
• คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายที่ทา้ทาย ครอบคลมุผลการด าเนินงานตามวิสยัทศัน ์แผนกลยุทธร์ะยะสัน้และระยะยาว ทัง้
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ดา้นที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถในการบริหารจดัการ
ในภาวะวิกฤต 

• ส าหรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีการพิจารณาในช่วงปลายปีตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
อนุมัติไว้ โดยมีการประเมินผลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน ถูกตอ้ง และน าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาประกอบการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

 
 นายอนุสรณ ์แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  สรุปผลการด าเนินงาน  ดงันี ้
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ  3 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายชาครีย์  
บูรณกานนท์ และพลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์ (ท่านลาออกจากกรรมการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และนายนพดล  
ป่ินสุภา ด ารงต าแหน่ง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  แทนในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม 2564   ปัจจุบันนางสาวเพียงพนอ  
บญุกล ่า  เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทดแทนนายนพดลฯ) 
  ในปี 2563 มีการประชมุรวม 6 ครัง้  โดยมีภารกิจที่ส  าคญั ดงันี ้  

• เห็นชอบ การปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2563 
• เห็นชอบ แบบประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย  
• เห็นชอบ การปรบัปรุง แกไ้ข คู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   (CG Handbook) 
• เห็นชอบ การจดัท าคู่มือการบรหิารจดัการแบบกลุ่มไออารพ์ีซี  (IRPC Group Way of Conduct) 
• เห็นชอบ การปรบัปรุง แกไ้ข หรือทบทวนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อาทิ  

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
- นโยบายการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
- นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื ้อขายหลักทรัพย์ 

(Blackout Period)  
- นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง 
- มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• อนมุตัิ แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
- แผนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG)  
- แผนการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Compliance)  
- แผนความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม (CSR) และ 
- แผนการบรหิารความยั่งยืน (Sustainability) 

• เห็นชอบ การต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน (CAC) ของบริษัทฯ 
(ต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 2) รวมถึง การประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มเป็นสมาชิก CAC ของบรษิัทในกลุ่มไออารพ์ีซี  

• เห็นชอบ การประกาศเจตนารมณ์การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ในงาน “GCNT Forum 2020: Thailand 
Business Leadership for SDGs 2020” 

• เห็นชอบ การจัดกิจกรรมสรา้งความตระหนักรูด้า้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group CG 
DAY  โดย ปี 2563 IRPC เป็นเจา้ภาพในแนวคิด “CG in the New normal” ซึ่งจดังานในรูปแบบ Virtual 100% 
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• เห็นชอบ การพฒันากรรมการ โดยจดัอบรม “บทบาทหนา้ที่ของกรรมการในการก ากบัดแูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)” 
โดยผูท้รงคณุวฒุิจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) บรรยายใหค้วามรูแ้ก่ กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู  

• เห็นชอบ การประเมินตนเองดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบัผูบ้รหิารในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 
• เห็นชอบ การจดักิจกรรมส่งเสรมิความรูด้า้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหก้บัพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย (คู่คา้ ลกูคา้) 

ในงาน IRPC Cubic Academy และการเขา้รว่มกิจกรรมอื่น ๆ ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) อีกมากมาย 
 

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน คือ  นายณัฐชาติ จารุจินดา  นายเอกนิติ  

นิติทัณฑป์ระภาศ  นายวรวัฒน ์ พิทยศิริ  นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท  และนายนพดล  ป่ินสุภา (ปัจจุบัน นายวรวัฒน ์พิทยศิริ ได้
ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  นายนพดล ป่ินสุภา ด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ นายสกุฤตย ์สรุบถโสภณ  และนายชวลิต ทิพพาวนิช เป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง ทดแทน) 

 ในปี 2563 มีการประชมุรวม 7 ครัง้ โดยมีภารกิจที่ส  าคญั  ดงันี ้
• ก ากบัดแูล และพิจารณาความเส่ียงระดบัองคก์ร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย การก าหนดบรบิท การ

ระบุ การวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง การก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง พรอ้มทั้งติดตามและสอบทานผลการบริหาร
ความเส่ียงเป็นประจ าทกุไตรมาส  

• พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์  (Strategic Risk) เช่น ความเส่ียงในการบริหาร
จดัการบคุลากร ความเส่ียงในการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่มีมลูค่าสงู  ความเส่ียงในการขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

• พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงดา้นการด าเนินธุรกิจ (Business Risk) เช่น ความเส่ียงราคา
น า้มนัและผลิตภณัฑ ์ความเส่ียงในการปฏิบตัิตามกฎหมายใหม่ ความเส่ียงเรื่องความปลอดภยัในระบบดิจิตอล ความเส่ียงในการ
ขาดแคลนน า้ในกระบวนการผลิต 

• พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) เช่น ความเส่ียงในความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ความเส่ียงของการผลิต และความเส่ียงเก่ียวกบัชมุชน 

• ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ร โดยมี “คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน” ระดบัฝ่ายจดัการ ท าหนา้ที่บริหารจดัการความเส่ียงระดับองคก์ร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด 
เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ และความยั่งยืนขององคก์ร และมี “คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นราคา
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” ท าหน้าที่วิเคราะห ์กลั่นกรอง การบริหารความเส่ียงดา้นปริมาณของน า้มันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการจดัท าธุรกรรมดา้นการเงิน เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

• พิจารณาและใหค้ าแนะน าในการก ากับดแูลโครงการลงทนุของบรษิัทฯ (Project governance) โดยน าแนวปฏิบตัิที่ดี 
(Best Practice) มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

• พิจารณาใหค้วามเห็นความเส่ียงระดบัองคก์รประจ าปี 2564 ก่อนการน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรษิัทฯ 

• พิจารณาและใหค้ าแนะน าการด าเนินการโครงการ และติดตามผลการบริหารความเส่ียงโครงการ เช่น โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน า้มันดีเซลให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นลอยน า้ขนาด 12.5 เมกะวัตต ์(Floating solar) โครงการร่วมทุนกับมหาวิทยาลยั 
นวมินทราธิราชในการจดัตัง้หอ้งปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
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 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   รายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ*  ดงันี ้
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ปี 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและ
เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และอนุมตัิงบการเงิน
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผ่านการตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte)  และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2563 (แบบ 56-1 One Report)  และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจง่ายขึน้ บริษัทฯ ไดร้วบรวมผลการด าเนินงานโดยจดัท า
เป็นวีดิทศัน ์ใชเ้วลาประมาณ  10 นาที 
 

* หมายเหต ุ  
  1. วีดิทศัน ์รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2563 จดัท าแบบสรุปประเด็นใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบเนือ้หาอยา่ง
ชดัเจน พรอ้มค าบรรยายภาษาองักฤษเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ต่างชาติสามารถเขา้ใจเนือ้หาไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 2. มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้มายังบริษัทฯ ตามที่ไดเ้ปิดโอกาสและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนังสือเชิญประชุม  ซึ่ง
บรษิัทฯ ไดน้ ามาสรุปรายงานในวีดิทศันเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านไดร้บัทราบโดยเท่าเทียมกนั 
 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
ภาวะความผันผวนทางการเงินและเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 สงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและประเทศจีน สงครามราคาน า้มนัระหว่างกลุ่มโอเปคและรสัเซีย ส่งผลต่อธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั่วโลก ใน
ปี 2563 บรษิัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือมราคา 4,692  ลา้นบาท มีผลขาดทนุสทุธิอยู่ที่ 6,152 ลา้นบาท เมื่อเทียบ
กบัปี 2562 ที่ขาดทนุสทุธิอยู่ที่ 1,174 ลา้นบาท สาเหตหุลกัจากการขาดทนุจากสต๊อกน า้มนัในช่วงครึง่ปีแรก ที่ราคาน า้มนัมีความ
ผนัผวนอยู่ที่ระดบัราคา 13 – 69 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลล ์แมว้่าผลประกอบการจะกลบัมาเป็นบวกตัง้แต่ไตรมาสที่ 3/2563 ก็ตาม 
บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสทุธิ 152,319 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 30 จากปี 2562 ท่ีมีรายได ้216,577 ลา้นบาท สาเหตหุลกัจาก
ราคาขายลดลงตามราคาน า้มนัดิบ แบ่งเป็น  

- ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้จากการขาย 101,429 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 34 จากปี 2562 ที่มียอดขาย 153 ,451  
ลา้นบาท  

- ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายไดจ้ากการขาย 47,457 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จากปี 2562 ที่มียอดขาย 59,656 ลา้นบาท  
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,433 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1 จากปี 2562 ที่มีรายได ้3,470 

ลา้นบาท 
ส าหรบัผลประกอบการในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ 8,905 ลา้นบาท ไตรมาส 2/2563 มีผลขาดทนุสทุธิ 

411 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2563 และไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการปรบัตวัดีขึน้ โดยในไตรมาส 3/2563 มีผลก าไร
สทุธิ 1,556 ลา้นบาท และในไตรมาส 4/2563 มีผลก าไรสทุธิ 1,608 ลา้นบาท 

แม้ว่าวิกฤตการณ์ต่าง  ๆ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  อย่างรุนแรง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส 
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อประชากรโลกรวมถึงประชากรไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นประวตัิการณ ์ส่งผลให้
ประเทศไทยและทั่วโลกขาดแคลนอุปกรณ์การแพทยเ์ป็นจ านวนมาก เพื่อช่วยลดความเส่ียงในการติดเชือ้ให้แก่บุคลากรทาง
การแพทยท์ี่เป็นก าลังส าคญัในการดูแลประชาชน บริษัทฯ ไดน้ าองคค์วามรู ้ความเชี่ยวชาญดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี โดย
รว่มกบัพนัธมิตรและทีมแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ เรง่พฒันาผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณท์างการแพทยเ์พื่อใหท้นัต่อความตอ้งการ ดงันี ้
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- ส่งมอบอาคารตรวจโรคทางเดินหายใจความดนัลบ ออกแบบโดยวิศวกรจิตอาสา IRPC ใหแ้ก่โรงพยาลระยอง 
- มอบผา้สปันบอนด ์ใหแ้ก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตดัชดุ PPE                                        
- พฒันาผา้สปันบอนดก์นัน า้และสารคดัหลั่ง  
- พฒันาพลาสติกคลมุเตียงแรงดนัลบ 
- พฒันาตูต้รวจเชือ้แรงดนัลบ  
- สนบัสนนุอปุกรณป์้องกนัเชือ้ไวรสั COVID-19 ใหจ้งัหวดัระยอง 

  การบรหิารจดัการและการพฒันาในดา้นอื่น ๆ อาทิ  
- พลังน า้ใจจิตอาสา IRPC ดว้ยความทุ่มเทเสียสละของพนักงานทุกคน ที่ปฏิบัติตามมาตรการรบัมือ COVID-19 

อย่างเครง่ครดั ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถบรหิารจดัการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบรหิารห่วงโซ่
อุปทานตัง้แต่การผลิตจนถึงการส่งมอบสินคา้ไปยงัลกูคา้ทกุกลุ่มไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั ควบคู่ไปกบัการมองหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ และรกัษาสถานภาพทางการเงินใหแ้ข็งแกรง่  

- เพิ่มศกัยภาพพนกังาน ผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะองคก์ร  
- การพัฒนาผลิตภัณฑม์ูลค่าสูงโดยการร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอรป์อเรชั่น จ ากัด  โดยถือหุน้ใน 

บริษัท ไมเท็กซ ์โพลิเมอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด สัดส่วนรอ้ยละ 50 เพื่อขยายตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนตแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าในตลาดอาเซียน  

- การขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกคา้ผ่าน E - Commerce Platform ภายใต้ 
“www.Plastket.com”                                                                                               

- การส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนภายใตโ้ครงการสวนโซลารล์อยน า้ ขนาด 12.5 เมกกะวตัต ์ โดยใชทุ้่นโซลาร์
ผลิตจากนวตักรรมเม็ดพลาสติก “POLIMAXX” HDPE เกรดพิเศษสีเทา 

- การจดัตัง้ศนูยน์วตักรรมไออารพ์ีซี เพื่อต่อยอดทางดา้นนวตักรรม และงานวิจยัพฒันาในเชิงธุรกิจ  
- การน าระบบดิจิทลัและเทคโนโลยี มายกระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน อาทิ การบริหารความเส่ียงทัง้ในเรื่อง

ของส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑแ์ละวัตถุดิบ การควบคุมค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ  และการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใชเ้พื่อ
ยกระดบักระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง การช าระเงินค่าสินคา้และบรกิาร ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 

• กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 
  จากการท่ีบรษิัทฯ ตอ้งเผชิญความทา้ทายในอนาคต ทัง้จากแนวโนม้สถานการณธ์ุรกจิปิโตรเคมี และการกลั่นน า้มนั ที่

ยงัคงมีความไม่แน่นอน การแข่งขนัดา้นราคาที่มาจากก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุค Next 
Normal  บริษัทฯ ไดก้ าหนดทิศทางและแผนกลยุทธเ์พื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั  สรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ 
ดว้ยกลยทุธ ์ 3 S: Strengthen the core, Striving the growth และ Sustain the future  

Strengthening the core:  เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจหลกั มุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
พฒันาผลิตภณัฑม์ลูค่าสงู ดว้ยนวตักรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่              

- โครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคณุภาพน า้มนัดีเซลใหไ้ดต้ามมาตรฐานยโูร 5  (Ultra Clean Fuel -UCF )      
- โครงการขยายก าลงัการผลิตผงพลาสติก ABS เพิ่มขึน้ 6,000 ตนั ต่อปี  
Striving the growth:  ขยายธุรกิจที่มีศกัยภาพ เพิ่มสดัส่วนผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ แสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ร่วมมือ

กบัพนัธมิตรสู่ปิโตรเคมีปลายน า้เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภค ไดแ้ก่     
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-     โครงการ R&D Excellence   
- รว่ม กบั ปตท. ศกึษาและผลิตผา้ Melt Blown ที่ใชผ้ลิตหนา้กากอนามยั หนา้กาก N95 และผลิต Nitrile Butadiene 

Latex ที่ผลิตเป็นถงุมือแพทย ์ 
- รว่มกบัมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช สรา้งหอ้งปฏิบตัิการกลาง เพื่อตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ให้

ไดต้ามมาตรฐานสากล ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
Sustaining the future: พัฒนา สรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริม

คณุภาพชีวิตที่ดีต่อสงัคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
- Eco Solution Model โมเดลการรีไซเคิลพลาสติกที่สญูเสียในกระบวนการผลิต โดยน าไปผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และผลิตภณัฑพ์ลาสติกรีไซเคิลท่ีมีมลูค่าไดอ้ย่างครบวงจร 
- การน าพลาสติกใช้แลว้มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง  โดยบริษัทฯ ไดร้่วมกับ KFC น าช้อนสอ้ม

พลาสติกใชแ้ลว้ในรา้น KFC ไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและเกา้อี ้เพื่อส่งมอบใหโ้รงเรียนท่ีขาดแคลน  และสรา้งรายไดใ้หก้บัคนไรท้ี่พึ่งจาก
มลูนิธิกระจกเงา ในการเก็บ คดัแยก และท าความสะอาด โดยบรษิัทฯ มีแผนขยายโมเดลนีไ้ปยงัพนัธมิตรอื่นๆ ต่อไป    

- ใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตเม็ดพลาสติกรกัษ์โลก  อาทิ เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ (Green 
ABS)  เม็ดพลาสติกผสมเศษไม้เหลือทิง้จากโรงงาน (Wood Composite) เม็ดพลาสติกผสมคอนกรีตและยางธรรมชาติ ให้
ผิวสมัผสัเหมือนซีเมนต ์(L-Cement) 

 

• กลยุทธด์้านการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจที่ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม การดูแลสงัคม และธรรมาภิบาล ที่ด  าเนินการภายใต้
แนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน 

- สรา้งบุคลากรที่มีคุณภาพ รองรบัการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไออารพ์ีซี  

- ยกระดบัคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนใหก้ับผูพ้ิการ ดว้ยการพฒันาโครงการล าไทรโยงโมเดล จงัหวดัอุดรธานี ใหเ้ป็น
ศูนยแ์ห่งการเรียนรูท้างการเกษตรส าหรับคนพิการ Super Smart Farming ศูนยส่์งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑล จังหวัด
อดุรธานี  

- เสริมสรา้งความตระหนักรู ้และความเขา้ใจดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหแ้ก่พนักงาน และคู่คา้  ผ่านโครงการ 
IRPC Cubic Academy Season 6 โดยมีหลักสูตรการอบรม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายหลัง 
Covid-19  2) สิทธิมนษุยชนกบัธุรกิจ 3) การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของโลกและผลกระทบจากกรณีศกึษา 4) ESG กบัธุรกิจ
ในแบบ New Normal  5) มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 และกรณีศึกษาด้านการทุจริต 
คอรร์ปัชนั และ 6) Happy Workplace องคก์รแห่งความสขุ เติมสขุในท่ีท างาน 

 

  บริษัทฯ ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสรา้งสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามกรอบการบริหารจดัการความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานระดบัประเทศและระดบัสากล สะทอ้นไดจ้ากการรบัรองและ
รางวลัเกียรติยศ ที่เปรียบเสมือนส่ิงยืนยนัถึงความส าเรจ็ของบรษิัทฯ อาทิ 

- รางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น 3 รางวลั ประเภท อตุสาหกรรมศกัยภาพ การจดัการพลงังาน และการบรหิารงานคณุภาพ 
- รางวลัเกียรติคณุองคก์รนวตักรรมแห่งชาติ 2 รางวลั  

• รางวลัเกียรติคณุองคก์รนวตักรรม  



 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
หนา้  11/27 

 

• รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จากผลงาน “พลาสติกนวตักรรมเพื่อคนพิการ” 
- การเป็นสมาชิกดชันีความยั่งยืนดาวนโ์จนส ์ประจ าปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และไดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้ยู่ในระดบั 

Gold Class จาก The Sustainability Yearbook 2021 ในกลุ่มอตุสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing   
- โล่เกียรติคณุบรษิัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment กลุ่มทรพัยากร  
- รางวลัองคก์รตน้แบบดา้นสิทธิมนษุยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
-    รางวลั Trailblazer ผูบ้กุเบิกการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PDPA Awards: Personal Data Protection Act) 
- รางวลัยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี  

• รางวลัผูน้  าองคก์รยอดเยี่ยมแห่งปี  
• รางวลั CFO ยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 
• รางวลันกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยม  
• รางวลับรษิัทนกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

- รางวลั Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 
 

บรษิัทฯ มีนโยบายเพิ่มความแข็งแกรง่ทางธุรกิจ โดยลงทนุขยายธุรกิจที่มีศกัยภาพ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ   มีการ
ร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีนโยบายบริหารจัดการภาพรวมแบบกลุ่ม ที่มุ่งเนน้การสรา้ง  
พลงัร่วม ดงันัน้ จึงไดม้ีการหารือแผนการลงทุนร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความซ า้ซอ้นและการแข่งขนักันเองภายในกลุ่ม โดย
บริษัท Flagship กลุ่ม ปตท. จะมีบทบาทส าคญัในการเป็นแกนน าการลงทนุในแต่ละธุรกิจ โดย ปตท. จะช่วยสนบัสนุนกลยทุธใ์น
การด าเนินงาน และอาจรวมถึงความร่วมมือทางการเงินเพื่อใหก้ลุ่ม ปตท. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีธุรกิจใหม่ 
ปตท. จะเป็นแกนหลกัในการหารือการลงทนุรว่มกัน ซึ่งอาจมีการรว่มทนุกบับรษิัทในกลุ่มที่มี Synergy รว่มกนัได ้เพื่อต่อยอดและ
สรา้งมลูค่าสงูสดุใหก้ับกลุ่ม ปตท. แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากัดที่บริษัทฯ จะตอ้งลงทุนร่วมกับกลุ่ม ปตท. เท่านัน้ บริษัทฯ 
ยงัสามารถลงทนุรว่มกบับรษิัทอื่น ๆ ไดโ้ดยขึน้กบัความพรอ้ม ความเหมาะสม และประโยชนส์งูสดุรว่มกนัท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บั 

บริษัทฯ มุ่งมั่นและพฒันาองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสรา้งคุณค่าทัง้ทางธุรกิจและคุณค่าแก่สงัคมใหเ้ติบโต
กา้วหนา้ร่วมกันอย่างยั่งยืนอย่างสมดุลต่อไป  หลังจบวีดิทัศน ์ประธานฯ ขอให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สรุปรายงานงบการเงินประจ าปี 2563 รายละเอียด ดงันี ้

 

งบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2562   
 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้จากการผลิตทางบัญชี หรือ Accounting GIM อยู่ที่ 8.06 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล 
เทียบกบัปี 2562 ที่ 8.97 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล หรือลดลงมา 0.91 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 10 เป็นผลจาก 

• ก าไรขัน้ตน้จากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market GIM (หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาขายของผลิตภณัฑก์บั
ราคาตลาดของวตัถุดิบและสาธารณูปโภคที่ใชแ้ปรรูปต่อหน่วยโดยเฉล่ีย) โดยปรบัเพิ่มขึน้จาก 8.70 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลในปี 
2562 เป็น 8.78 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลในปี 2563 เพิ่มขึน้  0.08 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล โดยเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ส่วน
ต่างราคาตลาด (Market Spread) ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี เทียบกับวตัถุดิบที่ปรบัลดลง ท าให ้Market GIM ปรบั
ลง 0.50 เหรียญต่อบารเ์รล ขณะที่บริษัทฯ มีโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพภายในองคก์รในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้น าระบบดิจิทลัมา
ใชท้ าใหม้ี Market GIM  เพิ่มขึน้ 0.58 เหรียญต่อบารเ์รล 

• ราคาน า้มันดิบที่ปรบัลงอย่างมากจากระดับราคาเฉล่ีย 63.5 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลในปี 2562 มาอยู่ที่ 42.2 
เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลในปี 2563 ลดลงถึง 21.3 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล คิดเป็นรอ้ยละ 34  โดยหลกั ๆ มาจากการลดลงของ
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ความตอ้งการใชน้ า้มนัอนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหเ้กิดผลขาดทนุจากสินคา้คงเหลือ 
หรือ Stock Loss รวมกบั (+) ค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือ (LCM) 1.50 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลในปี 2563 เทียบกบัปี 2562 
ที่มี Stock Loss รวมกบั (+) LCM 0.03 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล 

• ในระหว่างปี 2563 บรษิัทฯ ไดท้ าสญัญาบรหิารความเส่ียงจากส่วนต่างราคาน า้มนั หรือ Oil Hedging  โดยสามารถ
ท าก าไรได ้0.78 เหรียญต่อบารเ์รล หรือคิดเป็นเงิน 1,734 ลา้นบาท  เมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มีก าไร 0.30 เหรียญต่อบารเ์รล หรือคิด
เป็นเงิน 676 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 1,058 ลา้นบาท โดยในปี 2563  มี EBITDA  4,692 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 ที่มี EBITDA 5,940 
ลา้นบาท  ลดลง 1,248 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 21 

 

นอกจากนี ้ในปี 2563 ยังมีรายการต่าง ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานปกติ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,940 ลา้นบาท 
เทียบกบัปี 2562 ที่มีก าไร 2,414 ลา้นบาท  ท าใหม้ีผลแตกต่างกนั 5,354 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

• รายการผลขาดทุนจากการท าสญัญาอนุพันธท์างการเงินของสญัญาแลกเปล่ียนเงินสกุลเหรียญสหรฐั  และอตัรา
ดอกเบีย้ จ านวน 431 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,382 ลา้นบาท (ปี 2562 มีก าไร 951 ลา้นบาท)    

• รายการบนัทึกขาดทนุจากการบรหิารความเส่ียงราคาน า้มนั (Oil Hedging) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงตามมาตรฐานบญัชี
ฉบบั IFRS 9 ที่เริ่มใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563 จ านวน 961 ลา้นบาท   

• การบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้สุทธิส าหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน (NOAH) จ านวน 511  
ลา้นบาท 

• การปรบัปรุงค่าใชจ้่ายงานซ่อมบ ารุงต่าง ๆ ที่ไดบ้นัทึกเป็นงานระหว่างก่อสรา้ง และไม่สามารถบนัทึกเป็นทรพัยสิ์น
ไดต้ามมาตรฐานบญัชี จ านวน 500 ลา้นบาท  

• การบนัทึกดอ้ยค่าทรพัยสิ์นจ านวน 535 ลา้นบาท ที่ส  าคญัไดแ้ก่ โครงการผลิตอะโรเมติกส ์(Maximum Aromatics: 
MARS) ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้่ายค่าศกึษาและว่าจา้งที่ปรกึษาทางดา้นเทคโนโลยีและใบอนญุาต (license) จ านวน 456 ลา้นบาท โดยได้
มีการชะลอโครงการไวก้่อน 

ปี 2563 มีขาดทุนสุทธิ  6,152 ลา้นบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 1 ,174 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ 4,978  
ลา้นบาท  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 โดยมีสินทรพัยร์วม ลดลงจาก 177,850 ลา้นบาท ในปี 2562 

เหลือ 173,491 ลา้นบาท ในปี 2563  คิดเป็นลดลง 4,359 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 173,491 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 

4,359 ลา้นบาท เนื่องจาก 
• ลกูหนีก้ารคา้ลดลงจาก 10,100 ลา้นบาท เหลือ 9,626 ลา้นบาท  ลดลง 475 ลา้นบาท เนื่องจากราคาขายที่ลดลง

ตามราคาตลาดของผลิตภณัฑ ์ขณะที่มีปริมาณขายเพิ่มขึน้ในช่วงปลายปี 2563 โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 20 วนั  เทียบ
กบัปลายปี 2562 อยู่ที่ 17 วนั  

• สินคา้คงเหลือลดลงจาก 25,995 ลา้นบาทเหลือ 21,169 ลา้นบาท ลดลง 4,826 ลา้นบาท จากราคาน า้มนัดิบและ
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ที่ปรบัลดลงตามสถานการณร์าคาตลาด โดยปรมิาณสินคา้ที่เก็บในสต๊อกมีจ านวนเพิ่มขึน้จาก 9.07 ลา้นบารเ์รล 
เป็น 9.77 ลา้นบารเ์รล ทัง้นี ้มีจ านวนวนัท่ีเก็บสินคา้อยู่ที่ 49 วนั เทียบกบัปลายปี 2562 ที่ 41 วนั  
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• ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ลดลงจาก 121,991 ลา้นบาท หรือ ลดลง 6,518 ลา้นบาท 
เหลือ 115,473 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 5  สาเหตหุลกัเนื่องจากการหกัค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณต์่าง ๆ ตามอายกุาร
ใชง้าน 

• สิทธิในการใชท้รพัยสิ์น หรือ Right of Use (ROU)  จ านวน 198 ลา้นบาท โดยเป็นการบนัทึกค่าใชจ้่ายที่มีสญัญาการ
ใชง้านนานเกิน 1 ปีและมีจ านวนเงินเกิน 150,000 บาทต่อรายการ ซึ่งตามมาตรฐานการรายงาน TFRS 16 ใหบ้นัทึกเป็นทรพัยสิ์น 
โดยเริ่มบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563  

สินทรพัยอ์ื่น ๆ เพิ่มขึน้จาก 16,728 ลา้นบาทเป็น 18,174 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 1,446 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนื่องจาก
การบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึน้ จากผลขาดทนุในปี 2563 

 

หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหนีสิ้นรวม 97,826 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 3,379 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

3.5 สาเหตหุลกัมาจาก 
• เงินกูย้ืมระยะสัน้ ลดลง 6,900 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทฯ ไดช้ าระคืนเงินกูร้ะยะสัน้ทัง้หมด 
• เจ้าหนีก้ารคา้ลดลงจาก 24,871 ลา้นบาท เหลือ 23,983 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 888 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3 

สาเหตหุลกัจากราคาน า้มนัดิบท่ีปรบัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
• เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้เพิ่มขึน้จาก 52,071 ลา้นบาท เป็น 61,931 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9,860 ลา้นบาท เนื่องจาก

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีการเบิกถอนเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 6,050 ลา้นบาท และออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธ์ิและไม่มีประกัน 
จ านวน 12,000 ลา้นบาท ขณะที่จ่ายช าระคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระจ านวน 8,203 ลา้นบาท     

• หนีสิ้นอื่น ๆ   เพิ่มขึน้จาก 10,605 ลา้นบาท เป็น 11,912 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 1,307 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากการบันทึกหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (CCS/IRS) และสัญญาอนุพันธ์ oil hedging ที่ยังไม่ถึงก าหนด
ตามมาตฐานบญัชี IFRS 9 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 75,665 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็น

จ านวน 7,737 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื่องจาก ขาดทนุสทุธิ 6,152 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 2,041  
ลา้นบาท ขณะที่มีการปรบัปรุงรายการก าไรสะสมตน้งวดเพิ่มขึน้ 546 ลา้นบาท ตามมาตรฐานบญัชี IFRS 9  
 โดยบรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิ ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2563 อยู่ที่ 0.71 เท่า เทยีบกบัปี 2562 ที่ 0.67 เทา่ เพิ่มขึน้ 
0.04 เทา่ และยงัอยู่ในเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายไวใ้หไ้ม่เกนิ  1 เท่า 

   

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี ้
 

น.ส.สดุา สมศิรพิรชยั: 
ผูร้บัมอบฉนัทะจาก 
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

: ในปีต่อไป บริษัทฯ จะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร (มีก าไร หรือขาดทุน) มีแผนการ
ด าเนินงาน อย่างไรบา้ง  เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าเส่ือมราคาปีละประมาณ 8,000 ลา้นบาท  
และยงัมีการลงทนุอย่างต่อเนื่อง  

 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 

: 
 

ปลายปี 2562 ถึงปี 2563 มีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID -19 ซึ่งเป็นปัจจยัภายนอก
จากสถานการณท์ี่ไม่ปกติ ส่งผลใหบ้างสถานการณเ์ปล่ียนเป็นความปกติรูปแบบใหม่ (new 
normal) อย่างไรก็ดี ตัง้แต่ตน้ปี 2564 สถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกมีการเปล่ียนแปลง
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ในทางที่ดีขึน้ และจากภาวะสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศจีน  
ท าใหม้ีผูล้งทุนยา้ยฐานการลงทุนออกจากประเทศจีน เพื่อลดความเส่ียงดา้นห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ท าใหป้ระเทศไทยและประเทศอาเซียนไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึน้ บริษัทฯ  ได้
ติดตามสถานการณต์่างๆ และมีแผนท่ีจะจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ใหก้บัประเทศต่าง ๆ 
ที่มีการยา้ยฐานการผลิตมา เป็นตน้  ส าหรบัปัจจัยภายใน บริษัทฯ ไดน้ าเสนอผ่านวีดิทศัน์
ประกอบผลการด าเนินงาน และไดด้  าเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต ให้สามารถคาดการณ์สถานการณด์า้น
การตลาดไดอ้ย่างถกูตอ้งมากขึน้ มีแผนการลดค่าใชจ้่ายและสรา้งมลูค่าเพิ่ม คิดคน้นวตักรรม
อย่างต่อเนื่อง  สรุปโดยรวมทั้งปัจจัยภายยนอกและปัจจยัภายใน บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะ
สรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม   

 

นายศภุวชิญ ์จอมสมสา 
น.ส.วนัทนา แพรธ ารงกลุ 
นายสกุฤษฎ์ิ อนสุรณพ์านิช 
น.ส.ฐาปณี แกว้อิ่ม 
ผูถื้อหุน้ 

 

: 
: 
: 

 

ตามที่มีกระแสการใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV Car) มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
อนาคตอย่างไร หรือบริษัทฯ จะไดป้ระโยชน์มากน้อยอย่างไร และจากวีดิทัศน์ที่น าเสนอ 
บรษิัทฯ มีการน า Blockchain มาใชใ้นส่วนไหน อย่างไรบา้ง 

   

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 
 

: การที่มีนโยบายจากภาครฐั ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมรถยนตจ์ะเปล่ียนแปลงไปในอีก 
15 ปี ข้างหน้า คาดว่าการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์ตอ้งใช้ทรัพยากร 
ระยะเวลา และนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมจากภาครฐัอีกเป็นจ านวนมาก ปัจจัยที่ส  าคญั
หลักคือเรื่องโครงสรา้งพืน้ฐาน อาทิ สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า การผลิต
แบตเตอรี่ การซ่อมบ ารุง และระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เป็นตน้  บริษัทฯ ไดศ้ึกษา
ค้นคว้าการเปล่ียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากปิโตรเลียมให้เป็นปิโตรเคมีมากขึน้ เช่น 
โครงการผลิตอะโรเมติกส ์(Maximum Aromatics: MARS) ที่ลดการผลิตแก๊สโซลีน และเพิ่ม
ผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี  บริษัทฯ มีโครงสรา้งการผลิตที่เชื่อมโยงกันระหว่างโรงกลั่นปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจปิโตรเคมี สามารถ
ปรบัเปล่ียนตามกระแสธุรกิจที่เปล่ียนแปลงของโลกไดอ้ย่างเหมาะสม โดยจะไดน้ าเสนอแผน
ธุรกิจใหท้ราบในระยะต่อไป  ส าหรบัการน า Blockchain มาจดัการดา้นธุรกรรมออนไลน์นั้น 
บริษัทฯ น ามาใชก้ับกระบวนการจดัซือ้ ตัง้แต่การสั่งซือ้จนถึงการจ่ายช าระเงิน (Procure to 
Pay) 

   

นายณรงคร์ตัน ์เทือกจนัทรา 
ผูถื้อหุน้ 
 

: บรษิัทฯ มีโครงการลงทนุอะไรใหม่ ๆ หรือไม่ 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

: โครงการลงทนุของบรษิัทฯ ในช่วงปี 2563 - 2564 มีดงันี ้ 
1) โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุง
คุณภาพน า้มนัดีเซลใหไ้ดต้ามมาตรฐานยโูร 5 (Euro V) เพื่อสนบัสนุนมาตรการภาครฐัที่คาดว่า
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 จะประกาศใชน้ า้มนัดีเซลมาตรฐานใหม่นีใ้นปี 2567 ปัจจุบนัโครงการอยู่ในขัน้ตอนการประมลู
หาผูร้บัเหมา (EPC) เพื่อด าเนินการก่อสรา้งโรงงาน ก่อนการตัดสินใจขั้นสุดทา้ยในการลงทุน 
(Final Investment Decision: FID) โดยคาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ไดช้่วงปลายปี 
2566 
2) โครงการขยายก าลังการผลิตผงพลาสติก ABS ชนิดพิเศษ (ABS Powder Expansion) เป็น
โครงการปรับปรุงหน่วย Polymerization ท าให้ผงพลาสติก ABS (ABS Powder) มีคุณสมบัติ 
ดีขึน้ ลดตน้ทุนการผลิต โดยจะท าใหม้ีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ 6,000 ตนัต่อปี รวมทัง้ช่วยลดการ
ระบายสารอินทรียร์ะเหยง่ายต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจบุนัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และรอการตรวจสอบ
เพื่อรบัรองโรงงานจากผูเ้ชี่ยวชาญ คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564    
3) โครงการร่วมทุนอื่น ๆ เช่น โครงการ MYTEX บริษัทฯ ไดร้่วมทุนกับ JPP และกลุ่ม WHA เพื่อ
พฒันานิคมอตุสาหกรรมที่อ  าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง พืน้ท่ีประมาณ 2,152 ไร ่  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ เ ก่ียวข้องกับวาระนี ้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผล  
การนบัคะแนน เป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 12,519,945,066 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 322,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 10,934,100 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่น าเสนอขา้งตน้ 

 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แถลงต่อที่ประชมุ 
ดงันี ้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัทุนส ารองตาม
กฎหมาย และเงินส ารองตามแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงนิปันผลประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอขออนมุตัติ่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งมีขาดทนุ
สทุธิ 6,152 ลา้นบาท จากปัจจยัต่าง ๆ ตามที่ไดก้ล่าวแลว้ในวาระที่ 1 ซึ่งปัจจยัหลกัที่ท  าใหผ้ลประกอบการในปี 2563  ไม่เป็นไป
ตามแผนธุรกิจนัน้  ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะเหตกุารณก์ารระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึน้ตัง้แต่
ตน้ปี 2563 ส่งผลต่อการหดตวัของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยบริษัทฯ ก็ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณด์งักล่าวนี ้
เช่นกันและเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าใหเ้กิดผลประกอบการที่ขาดทุน  อย่างไรก็ตาม เพื่อใหก้ารด าเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผูถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้ในขณะท่ีบรษิัทฯ ยงัสามารถรกัษาสดัส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ
ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการ
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จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบ
ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 36 และขอ้ 44 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี จากก าไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,226 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ที่รอ้ยละ 1.61  โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดงันี ้

 

• ส่วนท่ี 1 จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท จากก าไรส่วนท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชนส่์งเสรมิการลงทนุ (BOI)   
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดา  ไม่ตอ้งถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้
 

• ส่วนท่ี 2 จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากก าไรส่วนท่ีไม่เสียภาษีเนื่องจากใชข้าดทนุทางภาษีหกักลบ  
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดา จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

 

โดยก าหนดใหว้นัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) มีสิทธิในการรบัเงินปันผล โดยไดร้วบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ผลการด าเนินงาน ปี 2562 

(ระหว่างกาล) 
ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

(ประจ าปี) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) (1,174) (6,152) 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 20,434 20,434 
การตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย* (ลา้นบาท) - - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.10   0.06 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 2,043 1,226 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) N/A N/A 

     หมายเหต ุ บรษิัทฯ ไดต้ัง้ทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตัง้แต่ปี 2550 
  

มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี ้
   

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์
นางเบญจา แสงสงูเนิน  
ผูถื้อหุน้ 

: 
: 
 

การเติบโตอย่างยั่งยืน คือการไดร้บัเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึน้ทุกปี สอดคลอ้ง
กับมลูค่าหุน้ จึงขอค าแนะน าว่า ผูถื้อหุน้ตอ้งท าอย่างไรจึงจะไดร้บัเงินปันผลอย่างมั่นคง ยั่งยืน
ต่อไป และบรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ไดห้รือไม่  

   

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 

: 
: 
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ต่างได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัย
ภายนอก   ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  สงครามราคาน า้มัน (Crude 
Price war) และสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศจีน (Trade war) ส่งผล
ใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมในจ านวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ กระแสเงินสด และอตัราส่วน
ทางการเงิน (Payout ratio) อีกทัง้ พิจารณาความจ าเป็นที่บรษิัทฯ ตอ้งน าเงินไปลงทนุในโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเติบโตต่อไป  
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นายโปรด พึ่งจาง 
น.ส. ฐาปณี แกว้อิ่ม 
ผูถื้อหุน้ 

: 
: 

 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน  บริษัทฯ น าเงินจากส่วนไหนมาจ่ายเงินปันผล และ
ท าไมบรษิัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได ้BOI ใหม้ากกว่านี ้ 

   

น.ส.สดุา สมศิรพิรชยั 
ผูร้บัมอบฉนัทะจาก 
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย 

: ใหข้อ้เสนอแนะว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน สามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมไดก้็
จริง แต่ขอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีโครงการ
ลงทนุ และยงัมีแผนการจดัหาเงินกูเ้พื่อการลงทนุอยู่เป็นจ านวนมาก  

   

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

: 
 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการจึงเสนอใหจ้่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสม เพื่อตอบแทนการลงทนุของผูถื้อหุน้ เนื่องจากบรษิัทฯ ยงัมีก าไรสะสมคงเหลืออยู่  
ส าหรับสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได ้BOI นั้น บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาจ านวนดังกล่าว
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม สอดคลอ้ง และสมดุล ในการสรา้งผลตอบแทนใหก้ับผูล้งทุนในระยะ
ยาวดว้ย  พรอ้มรบัขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอความเห็น   ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้
 

เห็นดว้ย 12,527,548,187 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไม่เห็นดว้ย 1,947,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 
งดออกเสียง 1,997,400 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี  2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรารวมทัง้สิน้ 0.06 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินประมาณ 1,226 
ลา้นบาท  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

1) จ่ายในอัตราหุน้ละ 0.01 บาท จากก าไรสะสมที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชนส่์งเสริมการลงทุน (BOI) 
โดยผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดา ไม่ตอ้งถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

2) จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากก าไรสะสมที่ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษี โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้ง
ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ 
 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชี
รายชื่อ ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 (Record Date) 

 
วาระที ่3    พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอ้พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมอบหมายใหน้ายสมนึก บ ารุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชมุ สรุปดงันี ้  
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 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 36 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีเป็นประจ าทกุปี และในการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชี จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาสรรหาผูส้อบบญัชีจากประสบการณแ์ละมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
(Deloitte) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาสรรหาผูส้อบบญัชีจากประสบการณแ์ละมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
โดยในปีที่ผ่านมา ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) สามารถตรวจสอบบญัชีใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  ช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขอ้มลูค่าสอบบญัชีของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรพัยใ์กลเ้คียงกนั  
ค่าสอบบัญชีปี 2564 ตามที่ Deloitte เสนอมานั้น มีความเหมาะสม และเป็นอตัราที่เท่ากับปี 2563 จึงมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และอนมุตัิจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ดงันี ้ 

1. ผู้สอบบัญชี   
  พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2564  นบัเป็นปีที่ 5  โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้
1. นายมงคล สมผล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8444 
      (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่ปี 2562) หรือ 
2. นายเกียรตินิยม คณุติสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4800  
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) หรือ 
3. นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6797 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

2. ค่าสอบบัญชี  
  พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2563 ทั้งนี ้ 

ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน  
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป  

 

ค่าสอบบัญช ี
(หน่วย: บาท) 

ปี 2563 
(ผูส้อบบญัชี: Deloitte) 

ปี 2564 
(เสนอผูส้อบบญัชี: Deloitte) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) ส าหรบังบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส  3,100,000 3,100,000 
 หมายเหตุ: ในปี 2564 มีค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ซึ่งเป็นค่าบรกิารส าหรบัการสนบัสนนุขอ้มลูเพื่อการตรวจสอบบญัชี 
        ของบรษิัทใหญ่ จ านวน 600,000 บาท 
 

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างตน้ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ 
ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 
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4.  การให้บริการบริษัทอื่น   Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) บริษัท น า้มัน ไออารพ์ีซี จ ากัด 2) บริษัท ไออารพ์ีซี เอ แอนด ์แอล จ ากัด 3) บริษัท 
เทคโนโลยีไออารพ์ีซี จ ากดั 4) บรษิัท รกัษ์ป่าสกั จ ากดั และ 5) บรษิัท ไอพอลิเมอร ์จ ากดั  
มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี ้

 

นางวารุณี ทิพยพ์ญาชยั 
ผูถื้อหุน้ 

: ค่าสอบบญัชีเพิ่มทกุปี เสนอใหใ้ชว้ิธีการประมลูและยืนราคาครัง้ละ 3 ปี และมีเงื่อนไข หาก
ปีใดบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ ค่าสอบบญัชีในปีนัน้ ๆ จะตอ้งลดลงรอ้ยละ 10  

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
สายบญัชีและการเงิน 

 

: 
 

ค่าบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นอัตราคงเดิมที่เท่ากับในปี 2563 และเป็น
อตัราคงเดิมมาหลายปียงัไม่ไดม้ีการปรบัขึน้ โดยในการพิจารณาค่าสอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ 
ไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบราคา ประสบการณ ์และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 
และเห็นว่า บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) มีการเสนอราคา
ค่าบริการสอบบญัชีอย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประมูล
ราคาผูส้อบบญัชีทกุ 3-5 ปี ตามแนวปฏิบตัิที่ดีของกลุ่มบรษิัท ปตท.  พรอ้มรบัขอ้เสนอแนะ
จากผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนน
เป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 12,509,202,412 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.84 
ไม่เห็นดว้ย 20,451,875 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.16 
งดออกเสียง 2,554,400 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดดงันี ้
  1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
ของบรษิัทฯ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้

1) นายมงคล  สมผล             ทะเบียนเลขที่ 8444  หรือ 
2) นายเกียรตินิยม คณุติสขุ   ทะเบียนเลขที่ 4800 หรือ 
3) นายวลัลภ  วิไลวรวิทย ์      ทะเบียนเลขที่ 6797 

       2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี ้ 
ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง  ฯลฯ แต่ไม่เกิน 
120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 
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วาระที ่4      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564   
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ไดม้ีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณา และขอใหน้ายวุฒิสาร ตันไชย 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ  
  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่  26 ก าหนดให้  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล  
เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา...”  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนว
ปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ IOD รวมถึงแนวปฏิบตัิของ
กลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั และน ามาปรบัใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและโบนสักรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และน ามาปรบัใหส้อดคลอ้งกบับรษิัทฯ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุรายครัง้ 
(2) ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณข์องกรรมการ 
(3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกลเ้คียงกัน 
รวมถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

(4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการบรษิัทฯ ได ้

(5) ต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัทฯ และประธานกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอตัรา
ของกรรมการ ประมาณรอ้ยละ 30 

(6) คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่
อาจมีการแต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ในอนาคต ก าหนดใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนเฉพาะเบีย้ประชมุ ตาม
จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

 

ส าหรบัปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการในอตัราที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2549 โดยบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการปรับขึน้ค่าตอบแทน แต่อย่างใด 
รายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุม  (ส าหรับปี 2564) 
ก าหนด อัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 ซึ่งที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ไดอ้นมุตัิไว ้(บรษิัทฯ ไดใ้ชอ้ตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมาตัง้แต่ปี 2549) ดงันี ้
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1.1 คณะกรรมการบรษิัทฯ: ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุรายครัง้ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการ 
ที่เขา้ประชมุ) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชนอ์ื่นๆ 
(ทัง้ที่เป็นตวัเงิน / 
ไม่เป็นตวัเงิน) 

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

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียง (รวมถึงคณะกรรมการชดุย่อยอื่นท่ีอาจมีการแต่งตัง้ขึน้ในอนาคตโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ) ให้
ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายครัง้ และเฉพาะเมื่อเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการ 
ที่เขา้ประชมุ) 

ค่าตอบแทน / 
ผลประโยชนอ์ื่นๆ 
(ทัง้ที่เป็นตวัเงิน / 
ไม่เป็นตวัเงิน) 

ประธานกรรมการชดุย่อย ไม่มี 60,000 บาท ไม่มี 
กรรมการชดุย่อย ไม่มี 45,000 บาท ไม่มี 

 

2. โบนัสกรรมการ (ส าหรับผลประกอบการปี 2563) 
เสนอ งดจ่าย โบนสักรรมการทัง้คณะ ส าหรบัผลประกอบการปี 2563 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอความเห็น  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 12,529,179,787 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไม่เห็นดว้ย 2,504,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.02 
งดออกเสียง 621,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  และงดจ่ายโบนสักรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ตามรายละเอยีด
ที่น าเสนอขา้งตน้   
 

วาระที ่5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ                               
   

  ก่อนพิจารณาวาระนี ้กรรมการที่ครบวาระด ารงต าแหน่งตามรายชื่อในวาระนี ้ไดแ้ก่ นายณฐัชาติ จารุจินดา นายชาครีย ์
บูรณกานนท ์นายวฒันพงษ์ คุโรวาท นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า นายนพดล ป่ินสภุา นายชวลิต ทิพพาวนิช ไดอ้อกจากที่ประชมุ 
โดยประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายวุฒิสาร ตนัไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  น าเสนอรายละเอียดของ
วาระนีต้่อที่ประชมุ สรุปดงันี ้
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ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17  ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3  ของ
กรรมการทัง้หมด ออกจากต าแหน่งตามวาระ ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบั 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง จะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
  ในปี 2564 มกีรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายณฐัชาติ จารุจินดา   กรรมการอิสระ 
(2) นายชาครีย ์บรูณกานนท ์  กรรมการอิสระ 
(3) นายวฒันพงษ์ คโุรวาท   กรรมการ 
(4) นางสาวเพยีงพนอ บญุกล ่า  กรรมการ 
(5) นายนพดล ป่ินสภุา    กรรมการ 
(6) นายชวลิต ทิพพาวนิช  กรรมการ 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและ
องคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
(2) คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีกรรมการอิสระ 

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน  
(3) กรรมการตอ้งมีอายไุม่เกิน 70 ปีบรบิรูณ ์
(4) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั 
(5) มีคุณสมบตัิสอดคลอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ 

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ  
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บังคับบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และขอ้ก าหนดอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการของบรษิัทฯ 

(6) มีคณุสมบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตัง้ขา้ราชการระดบัสงูหรือบคุคลด ารง
ต าแหน่งกรรมการในรฐัวิสาหกิจ และ/หรือนิติบคุคลที่รฐัวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุน้หลายแห่ง 

(7) คณะกรรมการ ตอ้งผสมผสานความหลากหลายในดา้นต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ประวตัิการศกึษา 
และคณุสมบตัิความเป็นมืออาชีพดา้นอื่น ๆ 

(8) มีความรู้ ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง  ๆ เพื่อให้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการทัง้คณะ มีสดัส่วนที่เหมาะสมและครบถว้นดว้ยผูท้รงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์
องคก์ร อนัจะเป็นประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ โดยควรประกอบดว้ยผูท้ี่มีความรูด้า้นธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีอย่างนอ้ย 3 คน ผูม้ีความรูด้า้นกฎหมายอย่างนอ้ย 1 คน และผูม้ีความรูด้า้นบญัชีและการเงินอย่างนอ้ย 1 คน 

(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณท์ี่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรา้ง
คุณค่าใหแ้ก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น มีความคิดสรา้งสรรค ์ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ย
ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อทุิศเวลาและเป็นท่ียอมรบัของสงัคม เป็นตน้ 
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(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือ  
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

(11) หากเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และ
การใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์ขา้งตน้ รวมถึงการมีคุณสมบัติ  
ที่สนบัสนุนและสอดคลอ้งกับกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และขอ้เสนอของผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
บุคคลต่อคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ
อิสระของบรษิัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฏดงัตาราง 

 

รายชื่อกรรมการ 
ประเภทกรรมการ
ทีเ่สนอแตง่ตั้ง 

ทักษะ/ ประสบการณ/์ ความเชี่ยวชาญ 

1.ผศ.ดร.ชยัพร ภู่ประเสรฐิ กรรมการอิสระ วิศวกรรม/ บรหิารจดัการ/ ส่ิงแวดลอ้ม/ การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(เสนอเป็นกรรมการใหม่ ทดแทนนายณฐัชาต ิจารุจินดา) 

2. นายสพุจน ์เหล่าสอุาภา กรรมการ บรหิารจดัการ / กฎหมาย / การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(เสนอเป็นกรรมการใหม่ ทดแทนนายชาครีย ์บูรณกานนท)์ 

3.นายวฒันพงษ์ คโุรวาท กรรมการ พลงังาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บรหิารจดัการ / รฐัศาสตร ์/  
การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

4.นางสาวเพยีงพนอ บญุกล า่ กรรมการ บรหิารจดัการ / กฎหมาย / การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

5. นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการ วิศวกรรม / พลงังาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บรหิารจดัการ /   
การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

6. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ วิศวกรรม / พลงังาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บรหิารจดัการ /   
การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อกีวาระหนึ่ง) 

 คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบแลว้เห็นว่า บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการทัง้ 6 รายขา้งตน้ มี
คณุสมบตัิเหมาะสมและครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และขอ้บงัคบับรษิัทฯ อนั
ท าใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในภาพรวม อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินง านของบริษัทฯ และ
ส าหรบักรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูท้ี่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (ล าดบัที่ 1) เป็นผูท้ี่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้  6  รายดงักล่าวขา้งตน้ เป็น กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
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มีผู้ถือหุ้นแสดงขอ้คดิเหน็และซักถาม ดังนี ้
 

นางวารุณี ทิพยพ์ญาชยั 
ผูถื้อหุน้ 

: เสนอแนะให้มีการสรรหาคนเก่ง คนดี มีความรูแ้ละประสบการณ์ตรงจากสถาบันใน
ประเทศ เพื่อเป็นกรรมการ  

นายกฤษณ ์อ่ิมแสง  
ประธานกรรมการ  

: ขอบคณุและรบัขอ้เสนอแนะมาพิจารณา 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอความเหน็  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บคุคลทัง้ 6 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้  

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงนิกู้ 5 ปีของบริษทัฯ (ปี 2564 - 2568) 
 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมัติแผนการ
จดัหาเงินกู ้5 ปี (2564 – 2568) โดยมอบหมายให ้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระ
นีต้่อที่ประชมุ สรุปดงันี ้  
 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ไดอ้นมุตัิแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปี ของบรษิัทฯ ส าหรบั
ปี 2561-2565 โดยการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกหุน้กู ้และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงินในประเทศ 
และ/หรือต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ได้
ด  าเนินการจดัหาเงนิกูร้ะยะยาว และหุน้กูร้ะยะยาวในปี 2561-2563 รวมวงเงินประมาณ 33,565 ลา้นบาท  และยงัมีวงเงินคงเหลือ
ส าหรบัจดัหาในปี 2564-2565 อีกจ านวน 16,435 ลา้นบาท   
 เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 13/2563  ไดอ้นมุตัิแผนธุรกิจ 5 ปี ของบรษิัทฯ ส าหรบั
ปี 2564 – 2568  โดยบรษิัทฯ มีแผนการลงทนุทัง้สิน้ในวงเงินประมาณ  36,251 ลา้นบาท โดยมีโครงการหลกั ไดแ้ก่ โครงการ Ultra 
Clean Fuel (UCF) เพื่อผลิตน ้ามันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566  โครงการ 
Strengthen เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยเพิ่มรายไดแ้ละลดตน้ทุนการผลิตไดด้ียิ่งขึน้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง
ประจ าปี และค่าซ่อมบ ารุงใหญ่ในปี 2565  รวมทัง้มีแผนการช าระคืนเงินกู ้และหุน้กูร้ะยะยาว (Refinance) อีกประมาณ 53,100 
ลา้นบาท  ซึ่งบริษัทฯ ใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการจดัหาเงินกูร้ะยะยาวเพิ่มเติม เพื่อรองรบัแผนการ

รายชื่อ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวนหุน้ รอ้ยละ จ านวนหุน้ รอ้ยละ จ านวนหุน้ จ านวนหุน้ 

ผศ.ดร.ชยัพร  ภู่ประเสรฐิ      12,528,936,206 99.99 1,057,200 0.01 2,372,100 0 
นายสพุจน ์ เหล่าสอุาภา 12,393,719,796 98.92 135,774,910 1.08 2,870,800 0 
นายวฒันพงษ์ คโุรวาท    12,491,227,741 99.69 38,899,665                        0.31 2,238,100  0 
นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า   12,491,296,441 99.69 38,626,265      0.31 2,442,800 0 
นายนพดล ป่ินสภุา    12,491,124,741 99.69 38,859,665                          0.31 2,381,100 0 
นายชวลิต ทิพพาวนิช   12,505,724,906 99.81 24,403,800                          0.19 2,236,800 0 
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ใช้เงินดังกล่าว  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีวงเงินกูท้ี่ไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ยังคงเหลือส าหรบัปี  
2564-2565 จ านวน 16,435 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถใชส้ าหรบัการจัดหาเงินเพื่อรองรบัแผนการใชเ้งินดังกล่าวได ้อย่างไร 
ก็ตาม คาดว่าวงเงินคงเหลือนัน้จะใกลเ้คียงกบัท่ีบรษิัทฯ มีแผนจะใชใ้นปี 2564 ดงันัน้ เพื่อรองรบัสถานการณค์วามไม่แน่นอนของ 
Covid-19 รวมถึงสถานการณต์ลาดปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่ยงัคงมีความผนัผวน ซึ่งอาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  นอกจากนี ้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนมากยิ่งขึน้ บริษัทฯ อาจตอ้งจดัหา
เงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งอาจไม่สามารถน าเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดท้นัภายในก าหนดเวลา   คณะกรรมการบรษิัทฯ 
จึงมีความเห็นควรน าเรื่องแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปี เสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหนา้ไว ้ 
ส าหรบัวงเงินกูใ้หม่เพิ่มเติม (Top up) ตามแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปีของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2564 – 2568 ในวงเงินไม่เกิน 50,000 
ลา้นบาท เพื่อรองรบัแผนการใชเ้งินดงักล่าว 
 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแผนการจัดหาเงินกู ้5 ปี ซึ่งรวมถึงการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน 
และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี  
(ปี 2564-2568) เป็นสกลุเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 
50,000 ลา้นบาท โดยจะพิจารณารูปแบบการจดัหาเงินใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชเ้งิน และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ เพื่อใช้
ในการลงทุน และ/หรือ ทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบก าหนดช าระ (Refinance) และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี ้ 
จะน าเสนอรายละเอียดการจดัหาเงินในแต่ละครัง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนมุตัิ ก่อนด าเนินการ 
 

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเหน็และซักถาม ดังนี ้
   

น.ส. สดุา สมศิรพิรชยั 
ผูร้บัมอบฉนัทะจาก 
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
นางเบญจา แสงสงูเนิน 
น.ส. ธนวรรณ สายสิญจน ์
ผูถื้อหุน้ 

: 
 
 
: 
: 

แผนการจัดหาเงินกู้ ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ประมาณการจ านวนเงินในแต่ละเรื่อง เป็น
จ านวนเท่าใด      
 
แผนการลงทนุใหม่ ๆ ของบรษิัทฯ มีอะไรบา้ง   
ขอทราบวิธีการแกปั้ญหากรณีการลงทนุไม่ไดผ้ลตามเป้าหมาย 

   

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
สายบญัชีและการเงิน 

: 
 

แผนการจัดหาเงินกู้ระยะยาว วงเงิน จ านวน  50,000 ล้านบาท (ปี 2564 - 2568) มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อ  1) ใชใ้นการลงทนุ  ทัง้นี ้ใชใ้นโครงการลงทนุของบรษิัทฯ จ านวนประมาณ  
36,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนเพื่อสรา้งการเติบโตประมาณรอ้ยละ 50 การซ่อม
บ ารุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรอ้ยละ 25  และอื่น ๆ 2) ทดแทนเงินกูเ้ดิมที่ครบก าหนด
ช าระ (Refinance)  จ านวนประมาณ 53,000 ลา้นบาท และ 3) ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
กิจการ   ส าหรบัการติดตามความคืบหนา้โครงการลงทุน บริษัทฯ ไดว้างระบบการติดตาม
โครงการลงทนุแต่ละโครงการ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Critical Path Method - CPM  

   

น.ส. ใกลรุ้ง่ กีรติโชคชยักลุ 
ผูถื้อหุน้ 

: แผนการลดค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ มีอะไรบา้ง  และจะส่งผลอย่างไรต่อก าไร -ขาดทุนของ
บรษิัทฯ  
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นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
สายบญัชีและการเงิน 

:  บรษิัทฯ มีโครงการลดตน้ทนุและเพิ่มความสามารถในการท าก าไร เช่น โครงการติดตัง้ไฟฟ้า
โซลารล์อยน า้ขนาด 12.5 เมกกะวตัต ์ซึ่งช่วยลดตน้ทุนไฟฟ้าไดปี้ละประมาณ 30 ลา้นบาท  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขาย โดยผ่านโครงการ E4E & IRPC 4.0  ซึ่งในปีที่
ผ่านมา สามารถลดตน้ทนุและเพิ่มก าไรใหบ้รษิัทฯ ไดป้ระมาณ 2,261 ลา้นบาท 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงันี ้
 

เห็นดว้ย 12,470,660,420 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.51 
ไม่เห็นดว้ย 57,639,057 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.46 
งดออกเสียง 4,096,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.03 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  อนุมัติแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2564 - 2568) จ านวน 50,000 ลา้นบาท  ตามรายละเอียดที่
น าเสนอขา้งตน้   
 
วาระที ่7 เร่ืองพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)    
        

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า  กรณีผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะเสนอวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้
ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

  
ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่า 6,811,473,082 หุน้ (หกพนัแปดรอ้ยสิบเอ็ดลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่นสามพนัแปดสิบสองลา้น
หุน้) จึงจะสามารถบรรจเุป็นวาระใหท้ี่ประชมุพิจารณาได ้ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

หากไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ ขอถือโอกาสนีใ้หผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ได ้
 

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเหน็และซักถาม ดังนี ้
   

น.ส.วนัทนา แพรธ ารงกลุ 
นางวารุณี ทิพยพ์ญาชยั 
น.ส.ดวงกมล บณัฑิตยน์พรตัน ์
นายโปรด พึ่งจาง  
นางศศิธร ซิม้เจรญิ 
น.ส.พิรยิา สกลุค ู
ผูถื้อหุน้ 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

เสนอแนะที่เก่ียวกบัการจดังานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 ดงันี ้
- ขอใหบ้รษิัทฯ พิจารณาแจกอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
- ขอใหบ้รษิัทฯ พิจารณาแจกรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม ในวนัประชมุ  
- ขอใหบ้รษิัทฯ พิจารณาจดัใหม้ีกิจกรรมผูถื้อหุน้เยี่ยมชมสวนโซลารล์อยน า้  
- ชื่นชมจดัประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ีมาก 



 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
หนา้  27/27 

 

นายกฤษณ ์อ่ิมแสง  
ประธานกรรมการ  

: ขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดก้รุณาใหค้  าแนะน า และขอชีแ้จงในเบือ้งตน้ว่า เนื่องจากประเทศไทยอยู่
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครดั โดยบริษัทฯ ไดย้ึดถือความปลอดภยั
ของผู้ถือหุ้นโดยรวมทุกท่านเป็นที่ตัง้สูงสุด ซึ่งอาจท าใหผู้้ถือหุ้นไดร้ับความไม่สะดวกสบาย
เท่าที่ควร บริษัทฯ ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสนี  ้ พรอ้มกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ใหค้วามสนใจใน
กิจการของบรษิัทฯ และรบัขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป  

   

น.ส.ศิรพิร ศิรไิพบลูย ์
ผูถื้อหุน้ 

: กล่าวชื่นชมวีดิทศันร์ายงานผลการด าเนินงานปี 2563 ของบริษัทฯ ว่าจดัท าไดด้ีมาก และขอให้
น าเผยแพรไ่วบ้น website ของบรษิัทฯ  

   

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

: 
 
 

ขอบคุณผูถื้อหุน้ส าหรบัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ กรณีการแจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริษัทฯ มี
ความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อ  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  จึงตอ้งปฏิบัติตามค าแนะน าของส่วนราชการ  
ส าหรบัโครงการผูถื้อหุน้เยี่ยมชมกิจการ บรษิัทฯ ไดจ้ดัเป็นประจ าต่อเนื่องทกุปี โดยก าหนดใหม้ี
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมโครงการปีละประมาณ 250 ท่าน และหากปีใดมีผูถื้อหุน้สมคัรเขา้ร่วมโครงการ
เกินจ านวนที่ก าหนดไว ้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ยงัไม่เคยไดเ้ขา้เยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาเป็นล าดับแรก โดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อ (Random)  พร้อมขอรับ
ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ของผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

เนื่องดว้ยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ใหเ้กียรติสละเวลามาเขา้ร่วม
ประชุมและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน ์ขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะท าหนา้ที่ใหด้ีที่สุดเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  และขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564  ของบรษิัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน)   

 

ปิดการประชมุเวลา 11.30 น. 
            
               
               (นายกฤษณ ์อิ่มแสง) 
                 ประธานกรรมการ 
           
               
                (นายชวลิต ทิพพาวนชิ)  
                       กรรมการ /  
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

                  
           (นางสาวอารสิรา สธุาสทุธ์ิ) 
   เลขานกุารบรษิัท / ผูบ้นัทึกการประชมุ 

- กฤษณ ์อ่ิมแสง - 

- ชวลิต ทิพพาวนิช - 

- อารสิรา สธุาสทุธ์ิ -

- 
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บริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน ที่ไดมารวมการประชุมสามัญผูถือหุน IRPC ประจำป 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 
31 มีนาคม 2564 ณ หองบางกอกคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว ทั้งที่มารวมประชุม
ดวยตนเอง และมอบฉันทะ  โดยไดรับฟงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2563 ตลอดจนอนุมัติงบการเงิน 
การจายเงินปนผล แผนการจัดหาเงินทุนระยะยาว 5 ป รวมถึงอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย
กำหนด  

บริษัทฯ ไดจัดงานประชุมคร้ังน้ีภายใตมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค
อยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผูถือหุน 
อาทิ การติดต้ังจุดตรวจคัดกรอง การกรอกแบบประเมิน
ความเสี่ยง การติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลลางมือ 
การกำหนดมาตรการเวนระยะหาง (Social Distancing)  
การเช็คอิน-เช็คเอาทผานแอพพลิเคช่ันไทยชนะ การสวม
หนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูบริเวณ
สถานท่ีประชุม การจำกัดจำนวนท่ีน่ังในหองประชุม และ
การงดใชไมคในการสอบถาม ซ่ึงอาจทำใหเกิดความไม

สะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทฯ ขอขอบคุณท่ีทุกทานให
ความรวมมือ และตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สรางการมีสวนรวมกับผูถือหุนซึ่งบริษัทฯ ไดดำเนินการอยาง
ตอเน่ืองมาเปนประจำทุกป ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนของผูถือหุนในการมอบเงินบริจาค จำนวน 
100,000 บาท ใหแก “มูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการผาตัดหัวใจเด็ก” 
เพ่ือสนับสนุนการผาตัดหัวใจใหแกผูปวยเด็กยากจนท่ัวประเทศ 
ซึ่งบริษัทฯ ไดดำเนินการเปนประจำทุกป 
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และเพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุมคา สงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน ลดภาวะโลกรอน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ไดจัดประชุมรูปแบบ “การจัดประชุมอยางยั่งยืน” 
ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ของ
องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (Thailand Business 
Council for Sustainable Development: TBCSD) 
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดดำเนินการ
มาอยางตอเนื่องนับเปนปที่ 9 และโครงการ “Care the 

Bear: Change the Climate Change” ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดดำเนินการใน
รูปแบบ “การจัดประชุมแบบคารบอนเปนศูนย” (Zero 
Carbon Meeting) ผานกิจกรรมชดเชยคารบอนกับ
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาใหมีคาการปลอย
สุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral) ตามแนวทางของ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
อีกดวย

 ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดจัดทำแบบประเมินคุณภาพในการจัดงาน ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจจากผูถือหุนอยูที่ 85.14% โดย
บริษัทฯ จะนำขอเสนอแนะและคำติชมท่ีไดรับไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานการจัดประชุมใหดีย่ิงข้ึนไป และกอนจากกันใน
วันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน IRPC  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานอีกครั้งที่ไดใหความเชื่อมั่น สนับสนุนการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนใหความรวมมืออันดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) (ไออารพีซี) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ที่ผานมา ไดมีมติอนุมัติจัดตั้ง “บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด” ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ไออารพีซี และ 
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทยอยท่ี ปตท. ถือหุนท้ังหมด) เพ่ือผลิตผาไมถักไมทอ (Non-woven 
Fabric) ที่ขึ้นรูปดวยวิธี Melt Blown ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักสำหรับผาชั้นกรองหนากากอนามัย หนากาก 
N95 ชุดกาวน และแผนกรองอากาศ เปนตน นับเปนกาวสำคัญในการเขาสูอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ
ทางการแพทย ทดแทนการนำเขาวัตถุดิบ เพิ่มเสถียรภาพและความสามารถในการแขงขันการผลิตอุปกรณ
ทางการแพทยไทยใหทัดเทียมกับสากล คาดวาจะเริ่มจำหนายเชิงพาณิชยในชวงไตรมาส 4 ป 2564

“บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด” จัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท โดย ไออารพีซี ถือหุนสัดสวน
รอยละ 60 และอินโนบิก (เอเซีย) ถือหุนรอยละ 40 เพื่อดำเนินธุรกิจอุปกรณทางการแพทย อาทิ แผน
กรองหนากากอนามัยที่ขึ้นรูปดวยวิธี Melt Blown”
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ไออารพีซี และ อินโนบิก (เอเซีย) 
ประกาศรวมทุนจัดตั้งบริษัท 
“อินโนโพลีเมด” 
รุกตลาดอุปกรณทางการแพทย



นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
หรือ ไออารพีซี กลาววา “ความรวมมือดังกลาวเปน
การขยายธุรกิจโดยตอยอดนวัตกรรมใหเกิดประโยชน
กับประเทศ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและ
การแพทย ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจใหมท่ี ไออารพีซี ใหความ
สำคัญ และเล็งเห็นโอกาส ในการสรางนวัตกรรมเม็ด
พลาสติกชนิดพิเศษไปสู Smart Material ที่ตอบ
สนองผูบริโภคมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเปนการขยายผล
ความรวมมือทางธุรกิจที่มีอยู อาทิ บริษัท วชิรแล็บ
เพ่ือสังคม จำกัด ซ่ึงเปนหองปฏิบัติการกลางท่ีใหบริการ
ทดสอบคุณภาพอุปกรณทางการแพทยครบวงจรแหง
แรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต”

สำหรับผลิตภัณฑผาไมถักไมทอ (Non-woven 
Fabric) ที่ขึ้นรูปดวยวิธี Melt Blown มีลักษณะ
เสนใยขนาดเล็ก และละเอียดในระดับนาโนเมตรถึง
ไมโครเมตร มีคุณสมบัติในการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดพิเศษ (PP 
melt blown grade) ท่ีบริษัท ไออารพีซี วิจัยและ
พัฒนาเปนผูผลิตแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย

ไออารพีซี และ อินโนบิก (เอเซีย) เชื่อวาการรวมทุน
จัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด ในครั้งนี้จะชวยเพิ่ม
ความมั่นคงและแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณทางการแพทยและสาธารณสุขใหกับประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน Medical 
Hub รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และ
สนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืนในที่สุด
สำหรับโรงงานผลิตผาไมถักไมทอ (Non-woven 
Fabric) ที่ขึ้นรูปดวยวิธี Melt Blown นี้จะตั้งอยูที่ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออารพีซี จังหวัดระยอง 
คาดวาจะเริ่มผลิตและจำหนายเชิงพาณิชยไดในชวง
ไตรมาส 4 ป 2564
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ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผูจัดการใหญบริหาร
กลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) 
จำกัด หรือ อินโนบิก (เอเซีย) กลาววา “การจัดตั้ง บริษัท 
อินโนโพลีเมด จำกัด เปนอีกหน่ึงกาวสำคัญในการรุกเดินหนา
การลงทุนธุรกิจ Life Science ของกลุม ปตท. โดยผสาน
ความรูดานวัสดุศาสตรกับความรูดานการแพทยและสุขภาพ
ของท้ังสองบริษัทมารวมกัน ขับเคล่ือนธุรกิจการผลิตอุปกรณ
ทางการแพทย ซ่ึงเปน 1 ใน 4 กลุมธุรกิจใหมในดาน Life
Science ของ ปตท. ทั้งนี้ เปาหมายสำคัญของการลงทุน
ครั้งนี้ คือ การสราง Product Champion ที่สามารถ
ตอยอดเปนวัสดุและชิ้นสวนประกอบที่สำคัญในอุปกรณทาง
การแพทยและสุขภาพอื่น ๆ ลดการพึ่งพาการนำเขา และ
สงเสริมนโยบายการพัฒนา New S-Curve ทางดาน 
Medical Technology ของประเทศไทย”



ขับเคลื่อนองคกร
ประกาศยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนองคกร
ประกาศยุทธศาสตร

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจาหนาที่บริหารและ กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ประกาศเดิน 
หนาขับเคลื่อนองคกรผานการเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มุงยกระดับขีดความสามารถ ในการแขงขัน 
พัฒนาผลิตภัณฑชนิดพิเศษที่มีมูลคาสูงขยายผลตอยอดไป
สูธุรกิจปลายน้ำ รุกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ตอบโจทย Smart
Material & Smart Energy เชน อุตสาหกรรมทางการแพทย 
และสุขภาพ พรอมสรางความรวมมือกับพันธมิตร และขยาย 
การเติบโตของธุรกิจ โดยใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตหลักธรรมาภิบาล

เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 
และสังคมที่ตอบโจทยความตองการ ของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปตามแนวโนม
การเปล่ียนแปลงของโลก รวมท้ังการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) มาใชในองคกรอยางครบวงจรและการสรางคุณคาใหกับสังคม
(Creating Social Value) โดยรวมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สราง
หองปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑทางการแพทย
ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะแลว
เสร็จในไตรมาส 2 ป 2564

ทั้งนี้ IRPC ไดกำหนดเปาหมายและวิธีการเดินหนาสูความ
สำเร็จดวยกลยุทธ 3 S ไดแก Strengthening the core 
การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจหลัก ไดแก 
แผนการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลใหไดตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V)
นอกจากน้ีไดดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน IRPC 4.0 
เปนการนำระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใช
Striving the growth ขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ
โดยการเพิ่มสัดสวนผลิตภัณฑมูลคาสูงกลุม ผลิตภัณฑชนิด
พิเศษ (Specialty) เดินหนาขยายธุรกิจดวยความรวมมือกับ
พันธมิตรสูปโตรเคมีปลายน้ำ ใหใกลชิดกับผูบริโภคมากย่ิงข้ึน
Sustaining the future การพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม

การดำเนินธุรกิจของ IRPC จะเผชิญความทาทายจากหลายปจจัย แตการ
ปรับตัวดวยกลยุทธควบคูไปกับการสรางนวัตกรรม ทำให IRPC ไดเห็น
โอกาสตอยอดธุรกิจใหม เพื่อตอบโจทย ความตองการของผูบริโภคในยุค
วิถีใหม พรอมการบริหาร จัดการธุรกิจใหเกิดดุลยภาพกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงให IRPC เติบโตไดอยางยั่งยืน

นายชวล�ต ทิพพาวนิช 
ประธานเจาหนาที่บร�หารและ กรรมการผูจัดการใหญ 
บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)
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กลยุทธ 3 S
Strengthening the core 
การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจหลัก
Striving the growth 
ขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
Sustaining the future 
การพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน



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

หนวย
Unit

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

ยอดขายและกำไรสุทธิ (Net Sales and Net Profit)

งบแสดงฐานะการเง�น : Statement of Financial Position

อัตราสวนทางการเง�น (Financial Ratios)

สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) 

เงินสด (Cash) 

เงินกูยืมระยะยาว(รวมสวนท่ีถึงกำหนดชำระใน 1 ป)
(L/T Liabilities (incl. due within 1 yr)) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other C/A) 

สวนของผูถือหุน (Shareholders’Equity) 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (Other Non-Current Liabilities) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other Non-C/A) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (รวมอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนและสิทธิการใชสินทรัพย)
(PP&E(incl. investment properties and ROU)) 

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ
(หนวย : ลานบาท)
Net Profit/(Loss)

(Unit: Million Baht)

11,354 7,735 (1,174) (6,152)

0

100,000

200,000

300,000

(ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

2560

197,594

258,919

216,577

152,319

2561 2562 2563

2560 / 2017

ผลิตภัณฑปโตรเลียม
Petroleum

ผลิตภัณฑปโตรเคมี
Petrochemical

อื่นๆ
Others

หมายเหตุ : ยอดขายสุทธิ ไมรวมคาภาษีสรรพสามิต
Note: Net sales excludes excise tax 

อัตราสวนทางการเง�น (Financial Ratios)

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

อัตราสวน EBITDA (ตอรายไดจากการขาย) (EBITDA Margin)

อัตรากำไรสุทธิตอรายไดจากการขาย (Net Profit Margin)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (Earning per share) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity)

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio)

อัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ (Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนผูถือหุน (Net Debt to Equity)

อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอ EBITDA  (Net Debt to EBITDA)

%

%

บาท/หุน
Baht/Share

%

เทา(time)

เทา(time)

เทา(time)

เทา(time)

9.54

5.30

0.56

13.48

0.96

0.30

0.65

2.87

6.54

2.76

0.38

8.85

0.95

0.30

0.63

3.04

2.48

(0.49)

(0.06)

(1.38)

0.95

0.29

0.67

9.34

2.69

(3.53)

(0.30)

(7.75)

0.98

0.42

0.71

11.64
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2561 / 2018
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2562 / 2019
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2563 / 2020
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