


บร�ษัทฯ นำน�ำมันดิบเข�าสู�กระบวนการกล่ันทั�งส้ิน 64.22 ล�านบาร�เรล ในป� 2555  
คิดเป�นระดับการกล่ันเฉล่ียประมาณ 175,000 บาร�เรลต�อวัน เทียบกับป� 2554 
ที่ 160,000 บาร�เรลต�อวัน หร�อเพิ่มข�้นร�อยละ 10 มีปร�มาณขายเพิ่มข�้นเป�น 
66.09 ล�านบาร�เรล เทียบกับป� 2554 ท่ี 56.65 ล�านบาร�เรล หร�อเพ่ิมข�น้ร�อยละ 16 
ทำให�มีรายได�จากการขายสุทธ� 283,668 ล�านบาท เพ่ิมข�น้ร�อยละ 20 ส�วนราคา
ผลิตภัณฑ�ปรับตัวเพิ่มข�้นร�อยละ 4

แต�ด�วยอุปสงค�ที่ลดลงจากป�ญหาว�กฤตทางการเง�นในยุโรป และการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจในจ�นและสหรัฐอเมร�กา ทำให�กำไรขั�นต�นจากการผลิตตามราคา
ตลาด ปรับตัวลดลงมาอยู�ท่ี 5.83 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล ขณะท่ีป� 2554 อยู�ท่ี 
9.64 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล ซ�ง่ส�งผลกระทบต�อผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 
เป�นอย�างมาก แม�ว�าบร�ษัทฯ จะพยายามหามาตรการปรับปรุงประสิทธ�ภาพและ
ลดค�าใช�จ�ายในด�านต�างๆ อย�างเข�มข�นตลอดทั�งป�แล�วก็ตาม ในป� 2555 บร�ษัทฯ 
ยังมีผลขาดทุนสุทธ� 959 ล�านบาท เทียบกับป� 2554 มีกำไรสุทธ� 3,941 ล�านบาท

ในส�วนของการลงทุน บร�ษัทฯ มุ�งผลักดันโครงการฟ�นิกซ� ให�ดำเนินการได�ตาม
เป�าหมายที่กำหนด โดย ณ สิ้นป� 2555 มีความคืบหน�าประมาณร�อยละ 43 
คิดเป�นผลประโยชน� ในป� 2555 เท�ากับ 2,629 ล�านบาท โครงการนี้จะทำให�
บร�ษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตด�วยศักยภาพที่แข�งขันได�ดียิ่งข�้น นอกจากนั�น 
โครงการขยายกำลังการผลิต โพรพิลีน ของบร�ษัทฯ เพิ่มข�้นจาก 312,000 ตัน
ต�อป�เป�น 412,000 ตันต�อป� ได�เร�ม่การผลิตเช�งพาณิชย�ตั�งแต�เดือนตุลาคม 2555 
และโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN เพิ่มข�้นอีก 
60,000 ตันต�อป� จากเดิม 120,000 ตันต�อป� ก็จะก�อสร�างแล�วเสร็จ และดำเนินการ
ผลิตได�ประมาณเดือนเมษายน 2556

ในป� 2555 การจัดจ�างผู�รับเหมาก�อสร�างโครงการยูเอชว� (Upstream Project 
for Hygiene and Value Added Products : UHV) แล�วเสร็จ โครงการยูเอชว�
ถือเป�นโครงการลงทุนท่ีสำคัญในกลุ�มฟ�นิกซ� เพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิตสายผลิตภัณฑ�
โพรพิลีน เสร�มสร�างประสิทธ�ภาพทางการแข�งขันให�กับธุรกิจป�โตรเลียมของ
บร�ษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ต�อยอดเพิ่มสัดส�วนในธุรกิจป�โตรเคมีและผลิตภัณฑ�
พิเศษซ�่งเป�นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตในระดับที่ดี และมีอัตราผลตอบแทน
การลงทุนโดยเฉล่ียสูง โครงการมีกำหนดแล�วเสร็จในป� 2558 ซ�ง่จะทำให�บร�ษัทฯ 
สามารถดำเนินการผลิตได�เต็มกำลังการกล่ันท่ี 215,000 บาร�เรลต�อวัน เพ่ิมข�น้
จากป�จจุบันที่ผลิตได�เพียง 175,000 บาร�เรลต�อวัน 
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บร�ษัทฯ นำน�ำมันดิบเข�าสู�กระบวนการกล่ันทั�งส้ิน 64.22 ล�านบาร�เรล ในป� 2555  
คิดเป�นระดับการกล่ันเฉล่ียประมาณ 175,000 บาร�เรลต�อวัน เทียบกับป� 2554 
ที่ 160,000 บาร�เรลต�อวัน หร�อเพิ่มข�้นร�อยละ 10 มีปร�มาณขายเพิ่มข�้นเป�น 
66.09 ล�านบาร�เรล เทียบกับป� 2554 ท่ี 56.65 ล�านบาร�เรล หร�อเพ่ิมข�น้ร�อยละ 16 
ทำให�มีรายได�จากการขายสุทธ� 283,668 ล�านบาท เพ่ิมข�น้ร�อยละ 20 ส�วนราคา
ผลิตภัณฑ�ปรับตัวเพิ่มข�้นร�อยละ 4

แต�ด�วยอุปสงค�ที่ลดลงจากป�ญหาว�กฤตทางการเง�นในยุโรป และการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจในจ�นและสหรัฐอเมร�กา ทำให�กำไรขั�นต�นจากการผลิตตามราคา
ตลาด ปรับตัวลดลงมาอยู�ท่ี 5.83 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล ขณะท่ีป� 2554 อยู�ท่ี 
9.64 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล ซ�ง่ส�งผลกระทบต�อผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 
เป�นอย�างมาก แม�ว�าบร�ษัทฯ จะพยายามหามาตรการปรับปรุงประสิทธ�ภาพและ
ลดค�าใช�จ�ายในด�านต�างๆ อย�างเข�มข�นตลอดทั�งป�แล�วก็ตาม ในป� 2555 บร�ษัทฯ 
ยังมีผลขาดทุนสุทธ� 959 ล�านบาท เทียบกับป� 2554 มีกำไรสุทธ� 3,941 ล�านบาท

ในส�วนของการลงทุน บร�ษัทฯ มุ�งผลักดันโครงการฟ�นิกซ� ให�ดำเนินการได�ตาม
เป�าหมายที่กำหนด โดย ณ สิ้นป� 2555 มีความคืบหน�าประมาณร�อยละ 43 
คิดเป�นผลประโยชน� ในป� 2555 เท�ากับ 2,629 ล�านบาท โครงการนี้จะทำให�
บร�ษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตด�วยศักยภาพที่แข�งขันได�ดียิ่งข�้น นอกจากนั�น 
โครงการขยายกำลังการผลิต โพรพิลีน ของบร�ษัทฯ เพิ่มข�้นจาก 312,000 ตัน
ต�อป�เป�น 412,000 ตันต�อป� ได�เร�ม่การผลิตเช�งพาณิชย�ตั�งแต�เดือนตุลาคม 2555 
และโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN เพิ่มข�้นอีก 
60,000 ตันต�อป� จากเดิม 120,000 ตันต�อป� ก็จะก�อสร�างแล�วเสร็จ และดำเนินการ
ผลิตได�ประมาณเดือนเมษายน 2556

ในป� 2555 การจัดจ�างผู�รับเหมาก�อสร�างโครงการยูเอชว� (Upstream Project 
for Hygiene and Value Added Products : UHV) แล�วเสร็จ โครงการยูเอชว�
ถือเป�นโครงการลงทุนท่ีสำคัญในกลุ�มฟ�นิกซ� เพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิตสายผลิตภัณฑ�
โพรพิลีน เสร�มสร�างประสิทธ�ภาพทางการแข�งขันให�กับธุรกิจป�โตรเลียมของ
บร�ษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ต�อยอดเพิ่มสัดส�วนในธุรกิจป�โตรเคมีและผลิตภัณฑ�
พิเศษซ�่งเป�นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตในระดับที่ดี และมีอัตราผลตอบแทน
การลงทุนโดยเฉล่ียสูง โครงการมีกำหนดแล�วเสร็จในป� 2558 ซ�ง่จะทำให�บร�ษัทฯ 
สามารถดำเนินการผลิตได�เต็มกำลังการกล่ันท่ี 215,000 บาร�เรลต�อวัน เพ่ิมข�น้
จากป�จจุบันที่ผลิตได�เพียง 175,000 บาร�เรลต�อวัน 
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คำอธิบายและการว�เคราะหของฝายจัดการ

ความรับผิดชอบขององคกร

การจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัยและสิ�งแวดลอม 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
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สุดทายนี้ ผมเช�่อวาดวยประสบการณ ความรู ความสามารถที่หลากหลายของ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ซ�ง่เปนผูกำหนดว�สัยทัศน นโยบาย และทิศทาง ผนวกกับ 

กลยุทธ และความตั�งใจจร�งในการทำงานอยางทุมเท และมุงมั�นของผูบร�หารและ

พนักงานทุกคน เมื่อผสานกับการเตร�ยมความพรอมขององคกร ความเขาใจ 

ความเช�่อมั�น และการสนับสนุนดวยดีจากผูถือหุน คูคาและลูกคา ตลอดจน

สถาบันการเง�นตางๆ และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของทั�งหมดแลว บร�ษัทฯ จะสามารถ

ฟ�นฝาว�กฤต และกาวสูเปาหมายตอไปไดอยางเขมแข�ง มั�นคงในระยะยาว และ

สรางประโยชนใหผูถือหุนไดอยางเต็มท่ี ในนามของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ผมใคร

ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ที่มีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการเพื่อสร�างมูลค�าสูงสุดแก�กิจการ อาทิ แสวงหาโอกาส
ในการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจโดยการร�วมลงทุนใน บร�ษัท อูเบะ 
เคมีคอลส� (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน)  และเสร�มสร�างความแข็งแกร�งขององค�กร
ด�วยการวางระบบตรวจสอบและการควบคุมภายในที่รัดกุม เข�าร�วมเป�นภาคี
เคร�อข�ายต�านทุจร�ต สร�างพันธมิตรทั�งทางธุรกิจและทางสังคม ปลูกฝ�งค�านิยม
ร�วมให�พนักงานยึดมั่นปฏิบัติงานด�วยความรับผิดชอบทั�งต�อองค�กร สังคม 
สิ่งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย และให�ความสำคัญกับความปลอดภัย 
การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และการดูแลชุมชนอย�างสม่ำเสมอ ส�งผลให� 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมคัดเลือกเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� 
ท่ีตำบลเช�งเนิน จังหวัดระยองเป�นพ้ืนท่ีต�นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ

จากการเตร�ยมความพร�อมในทุกบร�บทของการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เมื่อ
โครงการทั�งหลายทยอยแล�วเสร็จตามแผน บร�ษัทฯ สามารถใช�ศักยภาพการผลิต
ได�อย�างเต็มที่ในป� 2558 เศรษฐกิจโลกกลับสู�สภาวะปกติ และอุปสงค�และ
อุปทานของผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมและป�โตรเคมีเป�นไปในทิศทางท่ีดีข�น้ ก็จะเป�น
โอกาสให� บร�ษัทฯ สามารถหาประโยชน�ได�สูงสุด และอย�างรวดเร็วทันท�วงที

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการ

4



สุดทายนี้ ผมเช�่อวาดวยประสบการณ ความรู ความสามารถที่หลากหลายของ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ซ�ง่เปนผูกำหนดว�สัยทัศน นโยบาย และทิศทาง ผนวกกับ 

กลยุทธ และความตั�งใจจร�งในการทำงานอยางทุมเท และมุงมั�นของผูบร�หารและ

พนักงานทุกคน เมื่อผสานกับการเตร�ยมความพรอมขององคกร ความเขาใจ 

ความเช�่อมั�น และการสนับสนุนดวยดีจากผูถือหุน คูคาและลูกคา ตลอดจน

สถาบันการเง�นตางๆ และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของทั�งหมดแลว บร�ษัทฯ จะสามารถ

ฟ�นฝาว�กฤต และกาวสูเปาหมายตอไปไดอยางเขมแข�ง มั�นคงในระยะยาว และ

สรางประโยชนใหผูถือหุนไดอยางเต็มท่ี ในนามของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ผมใคร

ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ที่มีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการเพื่อสร�างมูลค�าสูงสุดแก�กิจการ อาทิ แสวงหาโอกาส
ในการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจโดยการร�วมลงทุนใน บร�ษัท อูเบะ 
เคมีคอลส� (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน)  และเสร�มสร�างความแข็งแกร�งขององค�กร
ด�วยการวางระบบตรวจสอบและการควบคุมภายในที่รัดกุม เข�าร�วมเป�นภาคี
เคร�อข�ายต�านทุจร�ต สร�างพันธมิตรทั�งทางธุรกิจและทางสังคม ปลูกฝ�งค�านิยม
ร�วมให�พนักงานยึดมั่นปฏิบัติงานด�วยความรับผิดชอบทั�งต�อองค�กร สังคม 
สิ่งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย และให�ความสำคัญกับความปลอดภัย 
การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และการดูแลชุมชนอย�างสม่ำเสมอ ส�งผลให� 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมคัดเลือกเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� 
ท่ีตำบลเช�งเนิน จังหวัดระยองเป�นพ้ืนท่ีต�นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ

จากการเตร�ยมความพร�อมในทุกบร�บทของการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เมื่อ
โครงการทั�งหลายทยอยแล�วเสร็จตามแผน บร�ษัทฯ สามารถใช�ศักยภาพการผลิต
ได�อย�างเต็มที่ในป� 2558 เศรษฐกิจโลกกลับสู�สภาวะปกติ และอุปสงค�และ
อุปทานของผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมและป�โตรเคมีเป�นไปในทิศทางท่ีดีข�น้ ก็จะเป�น
โอกาสให� บร�ษัทฯ สามารถหาประโยชน�ได�สูงสุด และอย�างรวดเร็วทันท�วงที

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการ

5รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



สราง “คุณคา” เหนือ “คุณคา”

เพ��อหาพ��นที่ความสำเร�จรวมกัน

ระหวางธุรกิจและสังคม

CSV

IRPC
กาวขามสูการดำเนินธุรกิจ

ที่สรางสรรคมูลคาเพ��มใหแกสังคมไปพรอมกับ

การสงเสร�มธุรกิจใหสามารถแขงขันได

เพ��อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน สังคม และ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางแทจร�ง และยั�งยืน



สราง “คุณคา” เหนือ “คุณคา”

เพ��อหาพ��นที่ความสำเร�จรวมกัน

ระหวางธุรกิจและสังคม

CSV

IRPC
กาวขามสูการดำเนินธุรกิจ

ที่สรางสรรคมูลคาเพ��มใหแกสังคมไปพรอมกับ

การสงเสร�มธุรกิจใหสามารถแขงขันได

เพ��อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน สังคม และ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางแทจร�ง และยั�งยืน



8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 ในประเทศ
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   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
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 โพลิออล
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 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 น�้ำมันดีเซล

 น�้ำมันเบนซิน

 น�้ำมันเตำ

 น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนและยำงมะตอย

 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

13%

10%

9%

55%

13%



9รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)

 (1) 2553 (2) 2554 2555

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน           49,307           55,390           54,971 

สินทรัพย์รวม         120,458         132,119         141,977 

หนี้สินหมุนเวียน           18,104           27,593           22,352 

รวมหนี้สิน           45,744           56,197           67,815 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           74,714           75,922           74,162 

ทุนจดทะเบียน           20,475           20,475           20,475 

ทุนช�าระแล้ว           20,170           20,434           20,434 

ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขาย         221,611         246,888         292,430 

ต้นทุนขาย         212,319         235,491         289,770 

ก�าไรขั้นต้น             9,292           11,397             2,661 

EBITDA(3)             8,239           10,189             4,125 

ก�าไรสุทธิ             6,100             3,941 (959) 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ 2.73% 1.60% (0.33%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.20% 3.12% (0.70%)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 8.32% 5.23% (1.28%)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (4)               0.32               0.32               0.51 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)               0.18               0.12 (5) 0.08

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)               3.70               3.71               3.63 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)               0.30               0.19 (0.05)

หมายเหตุ :  (1) งบการเงินปี 2553 ปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2554
 (2) งบการเงินปี 2554 ปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2555
 (3) EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
 (4) หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
 (5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับ ผลการด�าเนินงานปี 2555  

 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556   
 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

 อะโรเมติกส์

 โอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์

 สไตรินิค

 โพลิออล

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน



มกราคม

จัดหาวงเง�นกู�ระยะยาวเพิ่มจากสถาบัน
การเง�นในประเทศ 3,700 ล�านบาท เพ่ือ
ใช�เป�นเง�นทุนในโครงการลงทุนและการ
ดำเนินธุรกิจ มีระยะเวลาเบิกถอนนานถึง
ส้ินป� 2555 ครบกำหนดชำระคืนป� 2563 
ซ� ่งมีความยืดหยุ �นและสอดคล�องกับ
โครงสร�างธุรกิจและความต�องการใช�
เง�นทุนของบร�ษัทฯ
จัดหาเง�นกู�ระยะยาวในสกุลเง�นเหร�ยญ
สหรัฐฯ จากสถาบันการเง�นต�างประเทศ
100 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ เพ่ือใช�เป�นเง�นทุน
ในโครงการลงทุน ครบกำหนดชำระคืน
ป� 2563 และจัดหาเง�นทุนหมุนเว�ยน
ระยะยาวในสกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ จาก
สถาบันการเง�นต�างประเทศ 75 ล�าน
เหร�ยญสหรัฐฯ เพ่ือใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยน
ในการดำเนินธุรกิจมีระยะเวลาเบิกถอน
นานถึงส้ินป� 2561 ซ�ง่มีความยืดหยุ�นและ
สอดคล�องกับโครงสร�างธุรกิจของบร�ษัทฯ

พฤษภาคม

ร�วมมือทางว�ชาการระดับโลกกับมหา-
ว�ทยาลัยอ�อกซฟอร�ด เพื่อการว�จัยและ
พัฒนาด�าน High Performance Polymer 
ให�ได�ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีและเม็ดพลาสติก
คุณภาพสูงออกสู�ท�องตลาด

กุมภาพันธ

เร�่มติดตั�งระบบ Power Management 
System (PMS) เพ่ือบร�หารจัดการระบบ
ไฟฟ�าทั�งหมดของโรงงานให�เกิดเสถียร
ภาพและความต�อเนื่องในการผลิตโดย
รวมสูงสุด

ประสบความสำเร็จในโครงการปรับหน�วย
ผลิตน�ำมันเบนซ�นเดิม Gasoline Hydro-
genation Unit (GHU) เพื่อผลิตน�ำมัน
เบนซ�น Euro IV ให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และข�อกำหนดจากกระทรวงพลังงาน

มีนาคม 

โครงการพัฒนาธุรกิจการให�บร�การงาน
กลุ�ม I’M ACE จัดส�งว�ศวกรเข�าร�วม
ทำงานด�านว�ศวกรรมกับบร�ษัทซัมซุงที่
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�

กรกฎาคม

พัฒนาการที่สำคัญ
ป 2555 

ออกแบบสำรวจสุขภาพองค�กร ให�พนักงาน 
ได�มีส�วนร�วมในการประเมินและปรับปรุง
สุขภาพองค�กรในทุกมิติ นำมาสู�การพัฒนา
องค�กรให�เติบโตอย�างยั่งยืน

เมษายน

ส�งมอบคอมพาวน�โพลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน�นสูง เกรดท�อป�องกันหอยสอง
ฝาเจาะทำลายท�อ (Marine Pipe Grade) 
ซ�่งบร�ษัทฯ เป�นผู�ผลิตรายแรกของโลก 
ให�กับบร�ษัท ไทยเอเซ�ย พีอีไพพ� จำกัด 
ผู�ผลิตท�อในโครงการงานวางท�อส�งน�ำเค็ม 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ลงนามในบันทึกข�อตกลงการศึกษาโอกาส
ซ�้อขายคาร�บอนเครดิตจากโรงผลิตพลัง
ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม กับ บร�ษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน)

ลงนามซ� ้อขายที ่ด ินเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศไออาร�พีซ� โซน 4 
กับ บร�ษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี  
จำกัด ผู�ผลิตและจำหน�ายเวชภัณฑ�และ
เวชสำอางรายใหญ� ซ�ง่จะเป�นอุตสาหกรรม
สะอาดตามหลักของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ 

ธันวาคม

ลงนามกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
สำหรับพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร�พีซ� ซ�ง่ได�รับเลือกจากกรมโรงงาน
ให�เป�นต�นแบบอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
ของประเทศ 

ลงนามสัญญาการซ�้อขายหุ�นและสัญญา
ระหว�างผู �ถือหุ �นเพื ่อเข�าร�วมลงทุนใน 
บร�ษัท อูเบะ เคมีคอลส� (เอเช�ย) จำกัด 
(มหาชน) ในสัดส�วนประมาณร�อยละ 25% 
ของทุนชำระแล�ว คิดเป�นมูลค�าเง�นลงทุน
รวมประมาณ 5,300 ล�านบาท

โครงการเพิ่มสินค�าเกรดพิเศษในน�ำมัน
หล�อล่ืนกลุ�ม 1 (Lube Group I Specialty 
Products Focus) ในผลิตภัณฑ�ท่ีเป�นมิตร
กับสิ่งแวดล�อม TDAE RAE และน�ำมัน
หล�อล่ืนเกรด Bright Stock แล�วเสร็จและ
เร�ม่ผลิตเช�งพาณิชย�เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของตลาดในอุตสาหกรรมผลิต
ยางรถยนต�

ลงนามกับ GE พัฒนาศักยภาพงานบำรุง
รักษา Gas Turbine โรงผลิตพลังงาน
ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม และ พัฒนาการใช�
สารยับยั�งปฏิกิร�ยา หร�อ Inhibitor ใน 
EBSM Plant

พฤศจ�กายน

สร�างหอชมว�วศูนย�การเร�ยนรู�ระบบนิเวศป�า
ชายเลนพระเจดีย�กลางน�ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เพ่ือพัฒนา
ไปสู�การเป�นศูนย�เร�ยนรู�ด�านระบบนิเวศ
ป�าชายเลนของจังหวัดระยอง

ตุลาคม

ลงนามกับ บร�ษัท อุบล ไบโอ เอทานอล 
จำกัด ให�บร�การถังเก็บผลิตภัณฑ� Ethanol 
ท่ีคลังน�ำมันไออาร�พีซ� พระประแดง เพ่ือ
จัดเก็บและเป�นจุดกระจายสินค�า 

กันยายน 

เป�ดตัวผลิตภัณฑ�ใหม� POLIMAXX 
BANBAX เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่
ผสมสารยับยั�งแบคทีเร�ยเข�าไปในเนื้อ
พลาสติก ผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน
JIS Z 2801 (Japanese Industrial 
Standards) 

พัฒนาเคร�อ่งจมูกอิเล็กทรอนิกส� (e-Nose) 
เพื่อว�เคราะห�มลภาวะด�านกลิ่นของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� 

ลงนามบันทึกความเข�าใจกับบร�ษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
สบู�ดำในการใช�เป�นวัตถุดิบสำหรับผลิต
เป�นเช� ้อเพลิงช�วภาพในพื ้นที ่จ ังหวัด
ระยอง

โครงการผลิต Propylene (PRP) ได�
ดำเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จและเร�ม่ผลิต 
ด�วยกำลังการผลิต 100,000 ตันต�อป�เพ่ือ
รองรับความต�องการของ Downstream 
Plant ท่ีมีมากกว�ากำลังการผลิต Propy-
lene ในป�จจุบัน

เสนอขายหุ�นกู�ในประเทศให�กับนักลงทุน
สถาบันและนักลงทุนท่ัวไป 10,000 ล�าน
บาท โดยแบ�งเป�นอายุ 3 ป� วงเง�น 5,000 
ล�านบาท และอายุ 6 ป� วงเง�น 5,000 ล�าน
บาท เพื ่อเพิ ่มสภาพคล�องและรองรับ
การลงทุนในโครงการในอนาคต

มิถุนายน

สิงหาคม
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มกราคม

จัดหาวงเง�นกู�ระยะยาวเพิ่มจากสถาบัน
การเง�นในประเทศ 3,700 ล�านบาท เพ่ือ
ใช�เป�นเง�นทุนในโครงการลงทุนและการ
ดำเนินธุรกิจ มีระยะเวลาเบิกถอนนานถึง
ส้ินป� 2555 ครบกำหนดชำระคืนป� 2563 
ซ� ่งมีความยืดหยุ �นและสอดคล�องกับ
โครงสร�างธุรกิจและความต�องการใช�
เง�นทุนของบร�ษัทฯ
จัดหาเง�นกู�ระยะยาวในสกุลเง�นเหร�ยญ
สหรัฐฯ จากสถาบันการเง�นต�างประเทศ
100 ล�านเหร�ยญสหรัฐฯ เพ่ือใช�เป�นเง�นทุน
ในโครงการลงทุน ครบกำหนดชำระคืน
ป� 2563 และจัดหาเง�นทุนหมุนเว�ยน
ระยะยาวในสกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ จาก
สถาบันการเง�นต�างประเทศ 75 ล�าน
เหร�ยญสหรัฐฯ เพ่ือใช�เป�นเง�นทุนหมุนเว�ยน
ในการดำเนินธุรกิจมีระยะเวลาเบิกถอน
นานถึงส้ินป� 2561 ซ�ง่มีความยืดหยุ�นและ
สอดคล�องกับโครงสร�างธุรกิจของบร�ษัทฯ

พฤษภาคม

ร�วมมือทางว�ชาการระดับโลกกับมหา-
ว�ทยาลัยอ�อกซฟอร�ด เพื่อการว�จัยและ
พัฒนาด�าน High Performance Polymer 
ให�ได�ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีและเม็ดพลาสติก
คุณภาพสูงออกสู�ท�องตลาด

กุมภาพันธ

เร�่มติดตั�งระบบ Power Management 
System (PMS) เพ่ือบร�หารจัดการระบบ
ไฟฟ�าทั�งหมดของโรงงานให�เกิดเสถียร
ภาพและความต�อเนื่องในการผลิตโดย
รวมสูงสุด

ประสบความสำเร็จในโครงการปรับหน�วย
ผลิตน�ำมันเบนซ�นเดิม Gasoline Hydro-
genation Unit (GHU) เพื่อผลิตน�ำมัน
เบนซ�น Euro IV ให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และข�อกำหนดจากกระทรวงพลังงาน

มีนาคม 

โครงการพัฒนาธุรกิจการให�บร�การงาน
กลุ�ม I’M ACE จัดส�งว�ศวกรเข�าร�วม
ทำงานด�านว�ศวกรรมกับบร�ษัทซัมซุงที่
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�

กรกฎาคม

พัฒนาการที่สำคัญ
ป 2555 

ออกแบบสำรวจสุขภาพองค�กร ให�พนักงาน 
ได�มีส�วนร�วมในการประเมินและปรับปรุง
สุขภาพองค�กรในทุกมิติ นำมาสู�การพัฒนา
องค�กรให�เติบโตอย�างยั่งยืน

เมษายน

ส�งมอบคอมพาวน�โพลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน�นสูง เกรดท�อป�องกันหอยสอง
ฝาเจาะทำลายท�อ (Marine Pipe Grade) 
ซ�่งบร�ษัทฯ เป�นผู�ผลิตรายแรกของโลก 
ให�กับบร�ษัท ไทยเอเซ�ย พีอีไพพ� จำกัด 
ผู�ผลิตท�อในโครงการงานวางท�อส�งน�ำเค็ม 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ลงนามในบันทึกข�อตกลงการศึกษาโอกาส
ซ�้อขายคาร�บอนเครดิตจากโรงผลิตพลัง
ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม กับ บร�ษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน)

ลงนามซ� ้อขายที ่ด ินเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศไออาร�พีซ� โซน 4 
กับ บร�ษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี  
จำกัด ผู�ผลิตและจำหน�ายเวชภัณฑ�และ
เวชสำอางรายใหญ� ซ�ง่จะเป�นอุตสาหกรรม
สะอาดตามหลักของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ 

ธันวาคม

ลงนามกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
สำหรับพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร�พีซ� ซ�ง่ได�รับเลือกจากกรมโรงงาน
ให�เป�นต�นแบบอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
ของประเทศ 

ลงนามสัญญาการซ�้อขายหุ�นและสัญญา
ระหว�างผู �ถือหุ �นเพื ่อเข�าร�วมลงทุนใน 
บร�ษัท อูเบะ เคมีคอลส� (เอเช�ย) จำกัด 
(มหาชน) ในสัดส�วนประมาณร�อยละ 25% 
ของทุนชำระแล�ว คิดเป�นมูลค�าเง�นลงทุน
รวมประมาณ 5,300 ล�านบาท

โครงการเพิ่มสินค�าเกรดพิเศษในน�ำมัน
หล�อล่ืนกลุ�ม 1 (Lube Group I Specialty 
Products Focus) ในผลิตภัณฑ�ท่ีเป�นมิตร
กับสิ่งแวดล�อม TDAE RAE และน�ำมัน
หล�อล่ืนเกรด Bright Stock แล�วเสร็จและ
เร�ม่ผลิตเช�งพาณิชย�เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของตลาดในอุตสาหกรรมผลิต
ยางรถยนต�

ลงนามกับ GE พัฒนาศักยภาพงานบำรุง
รักษา Gas Turbine โรงผลิตพลังงาน
ไอน�ำและไฟฟ�าร�วม และ พัฒนาการใช�
สารยับยั�งปฏิกิร�ยา หร�อ Inhibitor ใน 
EBSM Plant

พฤศจ�กายน

สร�างหอชมว�วศูนย�การเร�ยนรู�ระบบนิเวศป�า
ชายเลนพระเจดีย�กลางน�ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เพ่ือพัฒนา
ไปสู�การเป�นศูนย�เร�ยนรู�ด�านระบบนิเวศ
ป�าชายเลนของจังหวัดระยอง

ตุลาคม

ลงนามกับ บร�ษัท อุบล ไบโอ เอทานอล 
จำกัด ให�บร�การถังเก็บผลิตภัณฑ� Ethanol 
ท่ีคลังน�ำมันไออาร�พีซ� พระประแดง เพ่ือ
จัดเก็บและเป�นจุดกระจายสินค�า 

กันยายน 

เป�ดตัวผลิตภัณฑ�ใหม� POLIMAXX 
BANBAX เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่
ผสมสารยับยั�งแบคทีเร�ยเข�าไปในเนื้อ
พลาสติก ผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน
JIS Z 2801 (Japanese Industrial 
Standards) 

พัฒนาเคร�อ่งจมูกอิเล็กทรอนิกส� (e-Nose) 
เพื่อว�เคราะห�มลภาวะด�านกลิ่นของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� 

ลงนามบันทึกความเข�าใจกับบร�ษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
สบู�ดำในการใช�เป�นวัตถุดิบสำหรับผลิต
เป�นเช� ้อเพลิงช�วภาพในพื ้นที ่จ ังหวัด
ระยอง

โครงการผลิต Propylene (PRP) ได�
ดำเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จและเร�ม่ผลิต 
ด�วยกำลังการผลิต 100,000 ตันต�อป�เพ่ือ
รองรับความต�องการของ Downstream 
Plant ท่ีมีมากกว�ากำลังการผลิต Propy-
lene ในป�จจุบัน

เสนอขายหุ�นกู�ในประเทศให�กับนักลงทุน
สถาบันและนักลงทุนท่ัวไป 10,000 ล�าน
บาท โดยแบ�งเป�นอายุ 3 ป� วงเง�น 5,000 
ล�านบาท และอายุ 6 ป� วงเง�น 5,000 ล�าน
บาท เพื ่อเพิ ่มสภาพคล�องและรองรับ
การลงทุนในโครงการในอนาคต

มิถุนายน

สิงหาคม

11รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



Thailand Energy Awards 2011

รางวัลบุคลากรดีเด�นด�านพลังงาน (Thailand 
Energy Awards 2011) ประเภทผู�บร�หารโรงงาน
ควบคุม และประเภทผู�รับผิดชอบด�านพลังงาน
โรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ�พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลโครงการโรงงานสีขาว
ระดับ 1

รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 
จากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน  
ซ�ง่เป�นโครงการนำร�องของสายงานท�าเร�อ
ในการรณรงค�และต�อต�านยาเสพติด
ในสถานประกอบการ

EIA Monitoring Awards 2011
รางวัล EIA Monitoring Awards 2011
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ท�าเร�อไออาร�พีซ� 
ได�ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
ว�เคราะห�ผลกระทบส่ิงแวดล�อม (EIA) และ
เป�นท�าเร�อแรกของประเทศที่นำแนวคิด
ท�าเร�อที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมาดำเนิน
การภายใต�โครงการท�าเร�อสีเข�ยว

โลประกาศเกียรติคุณ
สนับสนุนโครงการชุมชน
อยูคูอุตสาหกรรม

โล�ประกาศเกียรติคุณจากสำนักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
จากการท่ีบร�ษัทฯให�การสนับสนุนโครงการ
ชุมชนอยู�คู�อุตสาหกรรม จัดทำพื้นที่นำร�อง
แนวกันชนอุตสาหกรรม

รางวัล ICT Excellence Award
2011-2012 : Business Enabler
Project 

งาน ICONS (IRPC Customer Oriented 
Network System) ซ�ง่เป�นการนำโปรแกรม 
Microsoft Dynamics CRM มาใช�เพื่อ
สร�างความสัมพันธ�ระยะยาวกับลูกค�าและ
พัฒนากระบวนการบร�หารธุรกิจป�โตรเคมี
ให�สามารถตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ
ยิ่งข� ้น

Platts Top 250 Global
Energy Company Awards

โรงผลิตพลังไอน�ำและไฟฟ�าร�วม ได�รับรางวัล 
Platts Top 250 Global Energy Company 
สาขา Premier Project: Construction จาก
การจัดอันดับบร�ษัทพลังงาน 250 บร�ษัทท่ัวโลก
โดย Platt ซ�ง่เป�นองค�กรท่ีได�รับการยอมรับใน
ฐานะผู�นำการให�บร�การด�านเคร�อข�ายข�อมูล
ข�าวสารพลังงานระดับโลก

งาน ICONS (IRPC Customer Oriented
Network System) ซ�ง่เป�นการนำโปรแกรม
Microsoft Dynamics CRM มาใช�เพื่อ
สร�างความสัมพันธ�ระยะยาวกับลูกค�าและ
พัฒนากระบวนการบร�หารธุรกิจป�โตรเคม
ให�สามารถตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�า
ยิ ่งข� ้น
ลูกค�า
ยิ ่งข� ้น
ลูกค�า

รางวัลผูนำสรางสรรค
เพ��อสิ�งแวดลอมประจำป 2555

รางวัลผู�นำสร�างสรรค�เพื่อสิ่งแวดล�อม ประจำป� 2555 
(Ecomagination Leadership Award 2012) จาก 
บร�ษัท จ�อี วอเตอร�แอนด� โพรเซสเทคโนโลยีส� จำกัด 
เพ่ือยกย�ององค�กรท่ีสร�างความสมดุลในเช�งบวก ทั�งด�าน
ส่ิงแวดล�อม อุตสาหกรรม และเป�าหมายการดำเนินงาน
ขององค�กร

รางวัลแหงความสำเร�จ ป 2555

รางวัลความรับผิดชอบตอสังคม

บร�ษัทฯ ได�รับโล�และเกียรติบัตรรับรอง
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคมอย�างมีส�วนร�วม (Flagship Project) 
หร�อ CSR-DIW Awards ใน 4 กลุ�ม ได�แก�
   CSR-DIW Award 
   CSR-DIW Continuous Award 
   CSR-DIW Network Award 
   CSR-DIW in Supply Chain Award

รางวัล “บุคคลคุณภาพแหงป 2012”
นายอธ�คม เติบศิร� กรรมการผู�จัดการใหญ� 
รับมอบโล� “บุคคลตัวอย�างภาคธุรกิจแห�งป� 
2555 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” 
จากมูลนิธ�สภาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย เพื่อยกย�องบุคคลที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินช�ว�ตและอุทิศตน
ทำกิจกรรมเพื ่อประโยชน�ต �อส ังคมและ
ประเทศชาติ

รางวัลผูนำสรางสรรครางวัลความรับผิดชอบตอสังคมรางวัลความรับผิดชอบตอสังคมรางวัลความรับผิดชอบตอสังคม

บร�ษัทฯ ได�รับรางวัล 3 STAR AWARD 
2012 รางวัลสูงสุดของ การเข�าประกวด QCC 
ในงาน ICQCC 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� 
ประเทศมาเลเซ�ย จากหัวข�อเร�อ่ง "ลดปร�มาณ 
Spent caustic ที่ 46C003 กรณี Shake 
Test off spec" 

3 STAR AWARD 2012

Golden Peacock Awards 2012

รางวัล Golden Peacock Awards 2012 
สาขา Excellence in Corporate Governance 
จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) 
ประเทศอินเดีย ในฐานะที่บร�ษัทฯ มีการบร�หาร 
จัดการด�านการกำกับองค�กรดีเยี่ยม ซ�่งนับเป�น
รางวัลอันทรงเกียรติด�านการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในระดับสากล

12



Thailand Energy Awards 2011
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Microsoft Dynamics CRM มาใช�เพื่อ
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รางวัลผูนำสรางสรรค
เพ��อสิ�งแวดลอมประจำป 2555

รางวัลผู�นำสร�างสรรค�เพื่อสิ่งแวดล�อม ประจำป� 2555 
(Ecomagination Leadership Award 2012) จาก 
บร�ษัท จ�อี วอเตอร�แอนด� โพรเซสเทคโนโลยีส� จำกัด 
เพ่ือยกย�ององค�กรท่ีสร�างความสมดุลในเช�งบวก ทั�งด�าน
ส่ิงแวดล�อม อุตสาหกรรม และเป�าหมายการดำเนินงาน
ขององค�กร
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ต�อสังคมอย�างมีส�วนร�วม (Flagship Project) 
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   CSR-DIW Continuous Award 
   CSR-DIW Network Award 
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รับมอบโล� “บุคคลตัวอย�างภาคธุรกิจแห�งป� 
2555 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” 
จากมูลนิธ�สภาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย เพื่อยกย�องบุคคลที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินช�ว�ตและอุทิศตน
ทำกิจกรรมเพื ่อประโยชน�ต �อส ังคมและ
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2012 รางวัลสูงสุดของ การเข�าประกวด QCC 
ในงาน ICQCC 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� 
ประเทศมาเลเซ�ย จากหัวข�อเร�อ่ง "ลดปร�มาณ 
Spent caustic ที่ 46C003 กรณี Shake 
Test off spec" 

3 STAR AWARD 2012

Golden Peacock Awards 2012

รางวัล Golden Peacock Awards 2012 
สาขา Excellence in Corporate Governance 
จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) 
ประเทศอินเดีย ในฐานะที่บร�ษัทฯ มีการบร�หาร 
จัดการด�านการกำกับองค�กรดีเยี่ยม ซ�่งนับเป�น
รางวัลอันทรงเกียรติด�านการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในระดับสากล
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คณะกรรมการบร�ษัท

คณะผูบร�หาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบควบคุมภายใน

โครงสรางองคกร

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

BOARD
ดวยพลัง ความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาท่ีหลากหลาย

ของคณะกรรมการบร�ษัท เม่ือทำงานรวมกันเปนหน่ึงเดียวจะสามารถ

ทำหนาท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกำกับดูแลองคกร ดวยความ

รับผิดชอบตามกฎหมาย และความซ�อ่สัตยสุจร�ต เพ��อสรางประโยชน

สูงสุดตอองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
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สูงสุดตอองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม



คณะกรรมการบร�ษัท

3
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5 4 17

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หาร

1

นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

3

นายไพร�นทร ชูโชติถาวร
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร

4

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร
กรรมการอิสระ

5

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6

นายธรัมพ ชาลีจันทร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

15

นายพ�รพล ไตรทศาว�ทย
กรรมการ

16

นายอธิคม เติบศิร�
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการผูจัดการใหญ/
เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท/
เลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

17

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการ

7

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

8

นายว�ชัย พรกีรติวัฒน
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9

นายศิร�ศักดิ์ ว�ทยอุดม
กรรมการ

10

นายกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ

11

นายณรงคกร ชวาลสันตติ
กรรมการอิสระ

12

พลโทปร�ชา วรรณรัตน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13

นายเจตน ธนวัฒน
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14
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14
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
จ�านวนหุ้น IRPC : 250,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.00122 อายุ : 60 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.), Utah State University, 
USA

 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 4010)  
รุ่นที่ 10

 • Certificate in Advanced Management Program 
Harvard Business School, USA

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 26/2547

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 28/2555

ประวัติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด 

(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)
 • สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ากัด 
(มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด 
(มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



19รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 66 ปี

การศึกษา/ การอบรม

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A.Economics Georgetown University, USA
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
  ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน รุ่นที่ 13/2536

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2547

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547

 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2547

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 104/2551

 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา  
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้�ามันระยอง จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน)
 • ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน) 
 • กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนแอ๊ดวานซ์ 

จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ�ากัด

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 64 ปี 

การศึกษา/ การอบรม 

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 111/2552

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ การประปานครหลวง
 • ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี
 • รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรรมการ องค์การสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
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นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
จ�านวนหุ้น IRPC : 100,000 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 0.00049 อายุ : 56 ปี 

การศึกษา/ การอบรม 

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • มหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Inst. of Tech., 
Japan

 • ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Inst. of Tech., 
Japan

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22 ประจ�าปี 
2552-2553

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 1

 • PTT Executive Leadership Program 2008/GE  
Crotonville/USA

 • NIDA Executive Leadership Program 2007/Wharton 
University of Pennsylvania/USA

 • Industrial Liasion Program (ILP) 2005/Massachusetts 
Institute of Technology, USA

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 51/2547

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 24/2547

 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 14/2547

คณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นต้น 

และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีทีที เมนเทนเแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง 

จ�ากัด 
 • กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 

จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน)

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร
กรรมการอิสระ 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 57 ปี  

การศึกษา/ การอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14/2516
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25/2521
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�า  

ชุดที่ 65/2529
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551

ประสบการณ์ท�างาน

 • แม่ทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1
 • รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กองบัญชาการกองทัพ

ภาคที่ 9
 • ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 กองบัญชาการมณฑล

ทหารบกที่ 11

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 54 ปี

การศึกษา/ การอบรม 

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

(พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Master of Policy Science (M.P.S.) International 

Program, Saitama University, Japan
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
 • รองศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ
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นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการ
จ�านวนหุ้น IRPC : 260,250 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.00127 อายุ : 52 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • (M.P.A.), Roosevelt University, IL USA
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน  

และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.)  
รุ่นที่ 4/2549

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 121/2552

 • หลักสูตร "นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" 
(บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรมส�านักงานศาลยุติธรรม 
รุ่นที่ 15/2553

 • หลักสูตร Public Director Institute (PDI) สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 5/2553

ประสบการณ์ท�างาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ส�านักพระราชวัง

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท กฤษดามหานคร จ�ากัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการด�าเนินการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย
 • อนุกรรมาธิการการศึกษานโยบายการอนุรักษ์ 

กรุงรัตนโกสินทร์และเกาะรัตนโกสินทร์ในคณะกรรมาธิการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 • กรมวังผู้ใหญ่ ส�านักพระราชวัง

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 59 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • The Wharton Advanced Management Program, 

University of Pennsylvania, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 2/2543

 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 27/2552

 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of 
Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 6/2553

 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 8/2553

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จ�ากัด (มหาชน)
 • เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 59 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 111/2551

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติส�าหรับ 
ยานยนต์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการ กลุ่มธุรกิจ
ส�ารวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
 • รักษาการกรรมการผู้จัดการ PTT FLNG Limited

นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม
กรรมการ    
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 60 ปี

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 39/2546

 • นักบริหารช่างระดับสูง สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย
 • ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมโยธาธิการ

ประสบการณ์ท�างาน

 • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • ประธานคณะท�างานพิจารณา ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎหมาย ด้านน้�ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด
 • ประธานคณะกรรมการฯ ตาม พรบ. ควบคุมน้�ามันเช้ือเพลิง 

พ.ศ. 2542 กระทรวงพลังงาน
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นายกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 52 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MSc.(Fiscal Studies) University of Bath, UK 
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)  

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 45/2548
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPcoT) สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 75/2549

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 50/2549

 • หลักสูตร Public Director Institute (PDI) สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 7/2553

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
 • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
 • กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ สถาบันวิทยาการการค้า

นายณรงค์กร ชวาลสันตติ
กรรมการอิสระ
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 56 ปี 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ  

และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์ท�างาน

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • ทนายความ



25รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

พลโทปรีชา วรรณรัตน์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 64 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร)  
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 • วิทยาศาตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.)  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 71/2551

ประสบการณ์ท�างาน

 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

นายเจตน์ ธนวัฒน์
กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 65 ปี 

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ประจ�าปี 2544-2545 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
 • หลักสูตร THAI SENIOR EXECUTIVE DEVELOPMENT 

PROGRAM (SEDP) จาก NATIONAL GRADUATE 
INSTITUTE FOR POLICY STUDIES ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท เจ แอนด์ เค ร่วมพัฒนา 2010 จ�ากัด 
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

 • อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



26 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัท

นายพีรพล ไตรทศาวิทย์
กรรมการ 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 62 ปี

การศึกษา/ การอบรม

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน, 

Canada
 • ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, 

USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่น 106/2551

 • หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2553

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ�า
 • ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านความมั่นคง  

ส�านักงาน ปปช.
 • อนุกรรมการด้านสังคม ส�านักงาน ปปช.

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายธรัมพ์  ชาลีจันทร์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 54 ปี
 

การศึกษา/ การอบรม

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายเนติฯ
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  (มูลนิธิพัฒนางานอัยการ)  

Britol University

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • เลขานุการอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการกลั่นกรองการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ช�าระบัญชี 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • กรรมการปรับโครงสร้างหนี้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์

สุขุมวิท
 • ที่ปรึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์



27รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายอธิคม  เติบศิริ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 50 ปี

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555
1. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร  ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
2. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต   ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
4. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ   ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชี
ต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) 
Armstrong University, Berkeley, California, U.S.A.

 • ปริญญาบัตร วปม. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 5

 • Doctoral Course in Human Resources Management 
and Managerial Economics, Golden Gate University,  
San Francisco, California, U.S.A.

 • Executive Education Program, Harvard Business 
School, Harvard University, U.S.A.

 • หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ. มส.1) 
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่น 125/2552

ประสบการณ์ท�างาน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ
บริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและธุรกิจ  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โซลูชั่นส์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

 • กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • รองประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการอ�านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
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คณะผูบร�หาร
นายชาญศิลป  ตร�นุชกร 
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลุมธุรกิจทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายแผนธุรกิจองคกร 
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพาณิชยกิจและการตลาด

3

นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญช�และการเง�น

4

นายว�ทวัส สวัสดิ์ – ชูโต
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายแผนธุรกิจองคกร

6

นายอธิคม เติบศิร� 
กรรมการผูจัดการใหญ

1 นายมานิตย สุธาพร 
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายบุคคลและบร�หาร และท่ีปร�กษา
ปฏิบัติหนาท่ีกำกับดูแลงานดานคดี

5

นายสหัสชัย พาณิชยพงศ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น

2

123 4 56

28



29รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายอธิคม  เติบศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 50 ปี

ประวัติผู้บริหาร

คณะผูบร�หาร
นายชาญศิลป  ตร�นุชกร 
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลุมธุรกิจทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายแผนธุรกิจองคกร 
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพาณิชยกิจและการตลาด

3

นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญช�และการเง�น

4

นายว�ทวัส สวัสดิ์ – ชูโต
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายแผนธุรกิจองคกร

6

นายอธิคม เติบศิร� 
กรรมการผูจัดการใหญ

1 นายมานิตย สุธาพร 
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายบุคคลและบร�หาร และท่ีปร�กษา
ปฏิบัติหนาท่ีกำกับดูแลงานดานคดี

5

นายสหัสชัย พาณิชยพงศ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น

2

123 4 56

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชี
ต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) 
Armstrong University, Berkeley, California, U.S.A.

 • ปริญญาบัตร วปม. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 5

 • Doctoral Course in Human Resources Management 
and Managerial Economics, Golden Gate University,  
San Francisco, California, U.S.A.

 • Executive Education Program, Harvard Business 
School, Harvard University, U.S.A.

 • หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ. มส.1) 
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่น 125/2552

ประสบการณ์ท�างาน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ
บริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและธุรกิจ  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โซลูชั่นส์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

 • กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • รองประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการอ�านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
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นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 66 ปี 

การศึกษา/การอบรม

 • วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Eng. (Mechanical) Lamar University, Beaumont, 

Texas, USA
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 14/2547

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 56/2549

ประสบการณ์ท�างาน

 • รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ากัด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร 
(19 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจ
และการตลาด (17 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน) 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 52 ป ี

การศึกษา/ การอบรม

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20),  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 20

 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1

 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, 
New York, USA

 • Advance Senior Executive Program (ASEP-5), 
Class 5 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 85/2550

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 12/2554

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 93/2554

 • หลักสูตร Charted Director Class (CDC)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 6/2555

ผู้บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร/
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผน  

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ Subic Bay Energy Company Limited
 • กรรมการ FST Company Limited

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ 
บริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและ
การตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและ 

การกลั่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบัญชีและการเงิน 
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 53 ปี 

การศึกษา/ การอบรม 

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่น 155/2555

 • PTT Executive Program, GE CROTONVILLE, USA

ประสบการณ์ท�างาน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลั่น บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)
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นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร
(1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน) 
จ�านวนหุ้น IRPC : 4,779 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.00002  อายุ : 51 ปี 

การศึกษา/ การอบรม 

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MASTER OF SCIENCE (INDUSTRIAL ENGINEERING) 

THE UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, USA
 • SENIOR EXECUTIVE PROGRAM, สถาบันบัณฑิต  

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นที่ 146/2554

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors Program 
(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 12/2554

ประสบการณ์ท�างาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงราคาและวิเคราะห์ตลาด
ต่างประเทศ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้�ามันส�าเร็จรูป  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ การค้าระหว่าง
ประเทศ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด

ผู้บริหาร

นายมานิตย์ สุธาพร
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร
และที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลงานด้านคดี  
จ�านวนหุ้น IRPC : 50 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.00000 อายุ : 59 ปี 

การศึกษา/ การอบรม

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ 134/2553

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลงานด้านคดี  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท น้�ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นางพัทธนันท์ เตชะก�าพุช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
จ�านวนหุ้น IRPC : 367,015 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.00180 อายุ : 59 ปี 

การศึกษา/ การอบรม 

 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Master of Science, Management Information System, 
California State University, Los Angeles, USA

 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
(EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ท�างาน

 • ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายระบบข้อมูลการบริหาร  

บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่าย สังกัดสายบัญชีและการเงิน  

บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
จ�านวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 57 ปี 
 

การศึกษา 

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี  
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ผู้บริหารที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

นายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ในการช่วยก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในรอบปี 2555 คณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 13 คร้ัง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ยังจัดให้มี 
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร เพื่อรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญของผู้สอบบัญชี แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

1.	 สอบทานงบการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามและสอบทานการบันทึกบัญชีและจัดท�ารายงาน
ทางการเงนิให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ได้สอบทานการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปฏบิตัิ 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ในอนาคต

	2.	 สอบทานรายการระหว่างกนั	คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันทีบ่รษิทัฯ มกีารด�าเนนิการกับผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�านึงถึงเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นส�าคญั ตลอดจนดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	3.	 สอบทานการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงการก�าหนดความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้บริหารจัดการความเส่ียงตามแผนท่ี
ก�าหนดไว้ ตลอดจนการติดตาม พัฒนา และปรับปรุงแผนงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�าในการจัดท�าและซ้อม
แผนต่อเนื่องทางธุรกิจ

	4.	 สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ัง 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

	5.	 สอบทานและก�ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าปี การด�าเนนิ
งานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบ เสนอข้อแนะน�าและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีสาระส�าคัญ เพ่ือก่อให้เกิดการ
ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และได้ร่วมกบัฝ่ายจดัการ จดัให้มกีารประกวดและคดัเลอืกหน่วยงานทีม่พีฤตกิรรมดเีด่น 
ด้านการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมทัศนคติและสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานและผู้บริหารให้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

	6.	 พจิารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาจากคณุสมบตัแิละก�าหนด
อัตราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม และได้มมีตเิหน็ชอบให้แต่งตัง้บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้
ความเชื่อมั่นว่า งบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิผล 
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ 
บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ให้ความ
ส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก�ากับดูแลให้
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ให้ความ
เชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่ การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มี
ความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธอ์งคก์ร การด�าเนนิงานเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ การรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง
เช่ือถือได้ และบริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

การด�าเนินธุรกิจตลอดปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระส�าคัญของความเห็น
ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ได้ก�าหนดผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association: IOD) ไว้เป็น KPI ขององค์กร (Corporate 
Good Governance Score ระดับ 5 ดาว) รวมทั้งให้ความ
ส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยได้จัดโครงสร้างฝ่าย
งานด้านกฎหมายเป็น 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายคดี และฝ่าย
นิติการองคก์ร เพื่อให้มปีระสิทธิภาพในการติดตามดแูลและ 
การให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

2. การควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามอย่าง
สม่�าเสมอ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสภาพ
แวดล้อมปกติและสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

3. การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และอ�านาจอนุมัติ 
ของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดท�าคู่มือ
ประจ�าหน่วยงานครบทุกฝ่ายงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบระหว่างกัน และจัดให้มีการทบทวนระเบียบ 
ของบริษัทฯ ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่�าเสมอ

4. การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล

บริษัทฯ ได้น�าระบบ ERP มาใช้อย่างทั่วถึง โดยมีการ 
Implement ระบบ SAP ส�าหรับบริษัทย่อย เพ่ือให้ระบบ 
ข้อมูลทางบัญชีเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
มีการเตรียมการเพื่อน�าระบบ Business Intelligent ส�าหรับ 
การบรหิารมาใชง้าน นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดป้รบัปรงุระบบบญัช ี
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และน�ามาใช้
ตามก�าหนดเวลาที่กฎหมายก�าหนด โดยมีการเตรียมการ 
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีไว้ 
เป็นอย่างดี ท�าให้บริษัทฯ สามารถจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ที่สามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้องตามที่ควรภายในเวลา
ที่ก�าหนด 

5. การควบคุมภายในด้านระบบการติดตาม

นอกจากการน�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI มาใช้ทั้งในการประเมิน 
หน่วยงานและตัวบุคคลในทุกระดับแล้ว ยังได้น�าระบบ 
การประเมินพฤติกรรมในการท�างาน (Behavior) มาร่วม 
ในการประเมินผลด้วย เพื่อให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงาน
และก�าหนดผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม มีการติดตาม
ความคืบหน้าของการบริหารโครงการต่างๆ และความ 
สมเหตุสมผลในการใช้จ่ายตามงบประมาณเปรียบเทียบ 
เป้าหมายทีบ่รรล ุรวมทัง้ตดิตามการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบและกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม 
ภายในแล้ว พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

ระบบควบคุมภายใน
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองคกร บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน)

สายงานว�จัยและพัฒนา

สายบัญช�และการเง�น สายบุคคลและบร�หาร สายแผนธุรกิจองคกร
สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

กลุมธุรกิจปโตรเคมี
แลการกลั�น

กลุมธุรกิจทาเร�อ
และบร�หารจัดการ

ทรัพยสิน

สายงาน
การตลาด

ฝายคดี

สายงานกิจการองคกร

คณะกรรมการ

สายงานวางแผน
จัดหาและคาวัตถุดิบ

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงาน
ทาเร�อ

สายงาน
บร�หารจัดการ

ทรัพยสิน

สายงาน
ปฏิบัติการ 1

สายงาน
ปฏิบัติการ 2

สายงาน
ปฏิบัติการ 3

สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย
อาช�วอนามัย

และสิ�งแวดลอม

สำนักงานบร�หาร
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม

ไออารพ�ซ�

สายงาน
ปฏิบัติการ 4

สายงาน
แผน

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
บุคคล

สายงาน
บร�หารและจัดซ�้อ

สายงาน
บัญช�

สายงาน
การเง�น
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

•	วิสัยทัศน์:		 บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�าของเอเชีย 
  ภายในปี 2557
•	ค่านิยม:	 Aim High 
  Deliver
  Work and Live Happily Together 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะทางธุรกิจและความคาดหวังของสังคมที่ทุกกลุ่มต้อง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ารง
อยู่และพัฒนาสู่การเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการ
ก�าหนดเป้าหมายนโยบายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ให้เกิดดุลยภาพในทั้งสามส่วน ประกอบด้วย การ
เติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี ท่ีให้มีการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายและวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ สรปุการด�าเนนิ
งานและกิจกรรมส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 • ได้รบัผลการประเมนิคณุภาพการประชมุสามญัผูถ้อื
หุ้น ประจ�าปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553 -2555)

 • ได้รับการประเมินผลส�ารวจรายงานการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2555 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์  
“ดเีลศิ” ซึง่เป็นเกณฑ์สงูสดุตดิต่อกนัเป็นปีที ่4 (2552 – 2555) 

 • หลกัทรพัย์ไออาร์พซีไีด้รบัคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ใน 30 
หลกัทรัพย์ของประเทศไทย ทีเ่ข้าซือ้ขายใน ASEAN Trading 
Link ที่เปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวลั Golden Peacock Awards 2012 (Winner)– 
Excellence in Corporate Governance จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทอินเดีย (IOD) โดยบริษัทชั้น
น�าอีก 4 แห่ง ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ BASF SE เยอรมนี 
(เคมิคอล) Allianz SE เยอรมนี (การเงิน) Starbucks  
Corporation สหรัฐอเมริกา (อาหารและเครื่องดื่ม) NTPC 

Limited อินเดีย (พลังงาน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
ก�ากับดูแลองค์กรที่ดีและเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการเป็น
องค์กรทีโ่ปร่งใส ปราศจากการทจุรติ และการให้ความส�าคญั
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

 • รางวัล 3rd Asian Excellence Recognition 
Awards 2013 ในด้านนกัลงทนุสัมพันธ์ (Investor Relations) 
จากนติยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง

 • รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards 
ประเภทโครงการ (Premier Project Award: Construction) 
โดย Platts เป็นบรษิทัผูใ้ห้บรกิารและวเิคราะห์ข้อมลูข่าวสาร
ด้านพลังงานชั้นน�าระดับโลก

 • ท่าเรือ IRPC ระยอง ได้รับรางวัล EIA Monitoring 
Awards 2011 ประเภทชมเชย จากส�านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) จากการ
พัฒนาตามโครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port)

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ก�าหนดนโยบาย
ด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีด่ต่ีอผู้มส่ีวนได้
เสียในประเด็นส�าคัญเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
ของบริษัทฯ ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
สู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ตาม
ทิศทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN CG SCORECARD) ประกอบด้วย

 • การก�าหนดสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้าซึ่งเดิมบริษัทฯ ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 (รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนักไ็ด้) โดยปรบัลด
สัดส่วนต�า่ลงคือให้ผู้ถือหุ้น (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
ก็ได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ 
เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นปีบัญชี 

 • ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของกรรมการ 
บริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

 • ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทัฯ 
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่กรรมการท่านใดมี
ความเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหนง่นานกว่านัน้ ก็ใหพ้จิารณา
ความเป็นอสิระและประสทิธภิาพ และชีแ้จงเหตผุลต่อผูถ้อืหุน้ 

 • ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอืน่ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน

รายงานการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ตามจ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ
บริหาร

 • การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เดิมด�าเนนิการอยูแ่ล้ว 3 แบบ คอื ประเมนิการปฏบิตัิ
งานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การปฏิบัติงานตนเอง 
และการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้)  
ปี 2555 ได้เพิม่การประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ และ
การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ 
บรษิทัฯ ตามกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกเดือน

 • การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของบุคลากรทั้ง
บริษัทฯ เพิ่มจากคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี 
และให้รายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่่างปีด้วย

 • การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นภาคีสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการท่ีดสี�าหรบับรษิทัฯ รวมทัง้ จรรยาบรรณและแนวปฏบิตัิ
ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล 
โดยจัดท�าเป็น คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
พร้อมกบั ส่งมอบและด�าเนนิการรณรงค์ส่งเสรมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วย หลักส�าคัญ 6 ประการ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด ้วยขีดความ
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของ
ตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจน้ันได้  
(Accountability)

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
เป็นธรรม และมีค�าอธิบาย (Equitable Treatment)

4. ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู ้ที่ เกี่ยวข้อง  
(Transparency)

5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน
ระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
(Ethics)

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้
พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ดังนี้

 • บรษิทัฯ สนบัสนนุให้พนกังานปฏบิตังิานบนพืน้ฐาน
ของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 
ด้วยโครงการประกวดรางวัล “เพชรน�้าหนึ่ง (Diamond 
Award)” ประจ�าปี 2555 ซึ่งส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้คัด
เลอืกจากหน่วยงานทีม่กีารก�ากบัดแูลด้านการควบคมุภายใน
ดเีด่น มคีวามโปร่งใส และมุง่เน้นการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • กิจกรรมพนักงาน IRPC CG Red Carpet จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โดยพนักงานที่ท�าชื่อเสียงให้
องค์กรโดยได้รับรางวัลแขนงต่างๆ แสดงให้เพื่อนพนักงาน
เห็นว่าความส�าเร็จที่ได้รับ ส่วนหนึ่งเกิดจากการน�าหลัก CG 
ทั้ง 6 ประการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้พนกังานอืน่ๆ น�าไปปฏบิตั ิสรปุได้ว่าทมีพนกังาน จ�านวน 
6 ทมี ได้เสนอสตูรความส�าเรจ็ ดงันี ้ศกัยภาพ + แรงบนัดาล
ใจ + หลัก CG 6 ประการ = ความส�าเร็จ มีผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมงานในห้องประชุมและถ่ายทอดสดทั่วทั้ง
บรษิทัฯ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการโหวตคดั
เลือกทีมชนะเลิศในการน�าเสนอผ่าน Intranet ซึ่งได้แก่ทีม 
Ultra High  Molecular Weight (UHMW) 

คณุเชดิพงษ์ สริวิชิช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพธิมีอบ

รางวลัเพชรน�า้หนึง่ พร้อมด้วย พลโทปรชีา วรรณรตัน์ คณุธรมัพ์ ชาลจีนัทร์ 

กรรมการตรวจสอบ และคณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ร่วมงาน เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2555
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 • เข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2012 ซึ่ง
จดัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการทีด่สีอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท ปตท.

 • บริษัทฯ มีการรณรงค์สื่อสารและอบรมพนักงานใน
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมตลอดทั้งปี โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Intranet วารสารไออุ่น กิจกรรมที่
จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น

ในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ผนวกกับหลักการที่ประกาศใหม่ในปี 
2555 เท่าทีบ่รษิทัฯ สามารถด�าเนนิการได้ แบ่งเป็น 5 หมวด 
ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีตามกฎหมาย 
ส่วนแบ่งในผลก�าไรของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องส�าคัญอื่นๆ ที่ผู้
ถือหุ ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 
รวดเรว็ ครบถ้วน เข้าถงึได้สะดวก และมช่ีองทางหลากหลาย 
จึงได้ก�าหนดนโยบายเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ 
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. หลักการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• ส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่เข้าร่วมการประชมุผู้ถอืหุน้ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน 
โดยก�าหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่
ยุง่ยากแต่ถกูต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อ�านวยความสะดวก
ในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้

• ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 
2555 บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในวันที่  
5 เมษายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ชัน้ 5 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ก�าหนดวัน Record Date 
เพือ่สทิธเิข้าประชมุและรบัเงนิปันผลในวนัที ่5 มนีาคม 2555 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2555 ล่วงหน้าวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 
14 วัน 

ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องมีการเพิ่ม
วาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งจะเผยแพร่
ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไว้ในเวบ็ไซต์
ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2555 ไม่มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุม 

• ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯ ไม่มกีารเรยีกประชมุวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจ�าเป็นเร่งด่วน 
หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผล
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ 

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ 
ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กฎหมาย
ก�าหนดและข้อมลูประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในวนัที ่2 มนีาคม 2555 เป็นการล่วงหน้า
เกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี โดยระบุสถานที่วันเวลาประชุมอย่างชัดเจนพร้อมท้ังราย
ละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส�าคัญและจ�าเป็น
ประกอบการพิจารณา เหตุผลและความเห็นของคณะ
กรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�าปี 
หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่กฎหมาย
ก�าหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ อย่างเพียงพอ
ส�าหรับผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อน
วนัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมลูข่าวสารอย่างถกู
ต้องครบถ้วนโปร่งใสเพ่ือการตัดสินใจในการลงมติอย่าง
เพียงพอพร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษา
ไทยและภาษาองักฤษเป็นเวลา 3 วนั ตดิต่อกันในวนัที ่29-31 
มนีาคม 2555 เพือ่เป็นการบอกกล่าวการเรยีกประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าส�าหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วม
ประชุม

3. การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ เลอืกท�าเลสถานทีจ่ดัการประชมุทีส่ะดวกในการเดนิทาง 
ที่ตั้งใกล้กับส�านักงานของบริษัทฯ มีขนาดเพียงพอรองรับ
จ�านวนผูถ้อืหุน้และอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกพร้อม อกีทัง้ 
ค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการที่มาร่วม
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ประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอ�านวยความสะดวก และให้
ข้อมลูผูถ้อืหุน้ทกุรายในวนัประชมุอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ
เปิดให้ผูถ้อืหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบยีนก่อนเวลาประชมุ 
2 ชั่วโมงและได้น�าระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

4. การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ไม่กระท�าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ�ากดัสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

• ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียง
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

• ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็น
สกัขพียานในการนบัคะแนนโดยการอาสาสมคัร โดยมตัีวแทน
จากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 1 ราย คอื นายฌานนิ ตยคัคานนท์  
ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ และ
ตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายย่อย 1 ราย คอื นายเวยีงชยั แก้วสดีา 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

• ผูถ้อืหุน้ท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถใช้สทิธใินการดแูลรกัษา
ผลประโยชน์ของตนโดยการซกัถามอย่างเพยีงพอก่อนลงมติ
ออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเร่ืองที่
ส�าคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนด
ค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และการอนุมัติรายการ
พิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างอิสระ ใน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2555 มผีูถ้อืหุน้ซกัถามและเสนอ
ความเห็นรวม 11 ราย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2555 ได้ทีเ่วบ็ไซต์ 
http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html)

ในปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ�านวน 
14 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีกรรมการที่
ไม่มาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากลาป่วย และมีผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จดัให้มทีีป่รกึษากฎหมาย คอื นายมนตรี 
เจริญโฉม ที่ปรึกษากฎหมายจากส�านักงานกฎหมายภุชงค์
สกุลทนายความ เพื่อเตรียมชี้แจงข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้น
สอบถาม

5. การด�าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ได้จดัท�าและเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ถอืหุน้แจ้ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 
2555 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมโดยบันทึกรายละเอียด
ที่ส�าคัญในการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย รายงาน
การประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียง และข้อซักถาม
ของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอย่างชดัเจน พร้อมทัง้เผยแพร่วดีทิศัน์
การประชมุให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบบนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ เพือ่ให้ผูถ้อื 
หุน้ได้รบัทราบอย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ รวมทัง้ผูส้นใจอืน่ๆ ได้
มีโอกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ 
บรษิทัฯ ได้จดัช่องทางสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทนุทัว่ไป
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอค�าชี้แจง หรือแจ้งความ
ต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่ 

 • หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  (1) โทรศัพท์: 02 649-7980
  (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
  (3) โทรสาร: 02 649-7379

 • เลขานุการบริษัท 

  (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ
  (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อ
เลขานุการบริษัท”

หมวดที ่2: การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยในปี 2555 ได้ด�าเนนิการต่างๆ ดงัต่อไปนี้

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพโดยด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลง
คะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และไม่มีการเพ่ิมระเบียบวาระหรือข้อมูลส�าคัญใดๆ 
ในที่ประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดๆ เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทน
ได้ และบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดย
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เสนอชือ่กรรมการอสิระซึง่เป็นผูไ้ม่มส่ีวนได้เสยีในการประชมุ
ครั้งนี้จ�านวน 2 ท่านในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
เลือกมอบฉันทะ พร้อมก�าหนดรูปแบบการลงคะแนนและ 
ใบลงคะแนนให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงตามเจตนารมณ์
ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก 

3. ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุก
ระเบียบวาระโดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ ส�าหรับ
บัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดท�าแยกตาม
รายบุคคล เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบคุคลได้ และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้เป็นหลกั
ฐานตรวจสอบได้ภายหลัง

4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ และส่ือวีดิทัศน์ 
บนัทึกการประชมุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่เป็นข้อมลูให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุม โดยเฉพาะในส่วนที่ตัวผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความ
เห็น หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระส�าคัญ

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
พนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่น�าข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะ
กรรมการได้ก�าหนด“แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์” ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ซึง่พนกังานทุกคนได้ลงนามรบัทราบแนวปฏบิตัดิงักล่าวแล้ว
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

บรษัิทฯ ได้แจ้งขอความร่วมมอืกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี ในช่วงระยะ
เวลา 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขาย
หุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันท�าการ หลังการเปิดเผยงบการ
เงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพ่ือมิให้น�า
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น 
ของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปใช ้
กระท�าการใดๆ ซึ่งเป ็นการขัดต่อมาตรา 241 ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับต�าแหน่งครั้งแรกและรายงาน
ภายใน 3 วันท�าการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์

6. อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุน้ทกุราย ทกุกลุม่อย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจ�ากัดเพศ เช้ือชาติ 
ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.
irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้รายเดยีวหรอืหลายรายถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ใช้สทิธเิสนอระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าผ่านทาง
ไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2554 โดยได้เผยแพร่หลัก
เกณฑ์การใช้สทิธดิงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ และ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ 
วาระการประชุม (ปัจจุบันเปลี่ยนเกณฑ์เป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4)

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยค�านึงถึงความต้องการ 
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและมีความตั้งใจที่จะตอบสนอง
ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมเพือ่การเจรญิเตบิโตก้าวหน้าไปพร้อมกนัอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มจากการวางแผนด�าเนินงานที่ค�านึงถึงการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน 
ตวัอย่างเช่น โครงการผลติพลงัไอน�า้และไฟฟ้าร่วม (Combined 
Heat and Power, CHP) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชือ้เพลงิแทนการใช้น�้ามนัเตา ซึง่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 260,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนั้นยังสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และในทาง
กลับกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการสร้าง
การเจริญเติบโตให้องค์กรด้วย อาทิ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือ
หุ้น ความเห็นของลูกค้า ส่ือมวลชน หรือสถาบันการเงิน 
เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น:	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นและ
สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับนักลงทุน ทั้งนักลงทุนทั่วไปและ
นกัลงทนุสถาบนั ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ควบคูไ่ปกบั
การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบ
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การควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด 
เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุม
สามญัประจ�าปี 2555 อยูท่ี ่96/100 คะแนน และการประเมนิ
ความพงึพอใจของผูถ้อืหุน้ด้วยแบบสอบถามของบรษิทัฯ อยู่
ในระดับ 4.01/5

บรษัิทฯ มกีารสือ่สารกบันกัลงทนุสถาบนัตลอดทัง้ปี ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ได้แก่ Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การจัด
ประชุมร่วมกับผู ้บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของ 
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) และการประชุม
นกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) รายไตรมาส รวมทัง้เผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและความก้าวหน้าทางธุรกิจ และ
การประเมินผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ให้นักลงทุนทั่วไปรับทราบและตัดสินใจในการ
เลือกลงทุนผ่านสื่อมวลชน

ลูกค้า	 /	ผู้บริโภค:	บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้
บรกิารรวดเร็ว เชือ่ถอืได้ เพือ่ปกป้องประโยชน์และความเสีย่ง
การด�าเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระท�าการใดอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์
นวตักรรมทีพ่ฒันาคณุภาพผลติภัณฑ์เพือ่คณุภาพชวีติของผู้
บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงความปลอดภัย
ทางด้านสขุภาพจากการใช้งานผลติภัณฑ์ รวมถงึสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้า
และบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อ�านวยความสะดวกใน
การท�าธรุกรรมให้กบัลกูค้า ประหยดัเวลา ลดความผดิพลาด
ในการจดัการด้านเอกสาร และทนัต่อภาวะความผนัผวนของ
ตลาด บรษิทัฯ จดัให้มกีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ลูกค้า อบรมสัมมนา ดูงาน และพฒันาผลิตภณัฑ์ ในปี 2555 
บริษัทฯ จัดการสัมมนา Petrochemical Forum 2012 เพื่อ
เป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรง
คณุวฒุใินแวดวงปิโตรเคมขีองประเทศ ส�าหรบัลกูค้าและผูท้ี่
อยู่ในแวดวงปิโตรเคมีจ�านวนประมาณ 600 คน บริษัทฯ มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสายงานปิโตรเคมีและ
สายงานปิโตรเลียมอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 80 และร้อยละ 
94.14 ตามล�าดับ 
คู่ค้า: บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า  
คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มี
การด�าเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์

ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือ
สัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความส�าเร็จใน
การท�าธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน โดยบริษัทฯ ก�าหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
การจดัซือ้จดัหาพสัดขุองบรษิทัฯ ยดึเป็นหลกัปฏบิตังิานดว้ย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ส�าหรับฝ่ายจัดซื้อจัดหา 
ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของคู่ค้าบริษัทฯ อยู่
ในระดับร้อยละ 83

คูแ่ข่ง:	บรษิทัฯ ยดึหลกัการด�าเนนิธรุกจิอย่างเสรแีละส่งเสรมิ
การค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่าง
ยตุธิรรม มจีรรยาบรรณ และอยูใ่นกรอบกฎหมาย และจรรยา
บรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง
ทางการค้า

เจ้าหนี้:	บรษิทัฯ ปฏบิตัติามพนัธสญัญาทีม่ต่ีอเจ้าหนีก้ารค้า
และสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่
อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา 
ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�าให้เจ้าหนี้
เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะท�าให้ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามข้อผกูพนัในสญัญา บรษิทัฯ จะแจ้งเจ้าหนีล่้วงหน้า
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 

พนกังาน:	บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีา “พนกังาน” เป็นปัจจยัส�าคญั
แห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญ
ก้าวหน้าและเตบิโตโดยมกีารก�าหนดแนวทางการพฒันาสาย
อาชพีของพนกังานอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ให้พนกังานทกุคน
มโีอกาสพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพให้เพิม่ขึน้
และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มี
ความผนัผวนและการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ได้ ในปี 2555 พนกังาน
มีการอบรมเฉลี่ยคนละ 43 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้พนักงาน
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ 
ศาสนา หรือการทุพพลภาพ บริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียง
ได้กับบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือรักษา และ
กระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการท�างาน 
บ ริ ษั ท ฯ  มี น โ ยบ าย เป ็ น อ งค ์ ก ร แห ่ ง ก า ร เ รี ย น รู ้  
และสนบัสนนุให้มกีารคดิค้นนวตักรรมทีก่่อให้เกดิมลูค่าเพิม่
แก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่
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พนักงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของ 
บริษัทฯ ทั้งทุนการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศ

นอกจากนั้นยังแสวงหาโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมุมมองที่เป็นสากล 
โดยปฏบิตังิานกบับรษิทัชัน้น�าของโลก และสามารถสร้างราย
ได้ให้แก่บริษัทฯ ในโครงการ I’M ACE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง
ที่ตอบสนองแนวทาง CSV (Creating Shared Value) ของ 
บริษัทฯ อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทฯ ส่งวิศวกร 11 คน 
ไปรับจ้างงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมขีองบรษิทั Samsung 
Engineering Co., Ltd. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

บริษัทฯ จัดประกวดรางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นเป็น
ประจ�าทกุปี (Presidential Awards) เพือ่เชดิชเูกยีรตพินกังาน
หรือทีมงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้องค์กร มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศตนต่อสาธารณชน
หรือชุมชนรวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. พนักงานดีเด่นด้านพฤติกรรมยอดเยี่ยม
2. พนกังาน/ ทมีงานดเีด่นด้านสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร 
3. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
4. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับ
ชุมชนภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสื่อความข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และ
เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อ 
ผู้บริหารโดยตรง เช่น

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เพื่อส่ือความ
กับพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด ในปี 2555 มีการ
จัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

 • คณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง แต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
ตัวแทนของฝ่ายจัดการในการประสานงานกับ
ตัวแทนพนักงานเพื่อร่วมหารือด้านจัดสวัสดิการ 
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างานอันเป็น
ประโยชน์แก่พนักงาน

 • สนบัสนนุแรงงานสมัพนัธ์ขององค์กร สถานทีท่�าการ
สหภาพแรงงานรวมถึงงบประมาณในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ

บริษัทฯ ค�านึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานจึงจัดให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอ�านวยความสะดวกในการ

ท�างาน และสรา้งสิง่แวดล้อมในการท�างานทีด่ ีมกีารก�าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสร้างวินัยในการ
ท�างานเช่นการอบรมเรื่องกิจกรรมคุณภาพ ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย กิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน การจดัวนั Big Cleaning Day การจดัซ้อมหนไีฟและ
ระบบป้องกันภัยประจ�าปี การจัดท�าแผนฉุกเฉินส�าหรับ
พนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับยังได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงมีการตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับ
พนกังานทกุคน และตรวจโรคพิเศษตามปัจจยัเส่ียง หรอืตาม
สภาพการท�างานแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มี
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และแผนชดเชยของบริษัทฯ  
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเยียวยา ชดใช้ หรือทดแทน ในกรณี
ที่มีเหตุจ�าเป็นต้องให้บุคลากรต้องยุติสถานภาพการเป็น
พนกังานของบรษิทัฯ และมกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่บรษิทัฯ 
สมทบให้พนกังานในอตัราก้าวหน้าตามอายงุานของพนักงาน 
เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีหลังสิ้นสุดการท�างาน

สงัคมและชมุชน:	บรษิทัฯ บรูณาการงานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมไว้ในภารกิจและกิจกรรมหลกัๆ ของบรษิทัฯ เพือ่ให้
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน 
นอกจากนัน้ยังมหีน่วยงานกิจการเพ่ือสังคมท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ
งานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการให้ความช่วย
เหลือสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนางาน/
โครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบ
โรงงาน ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด และสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันภายใต้ปรัชญา Care Share Respect 
โดยก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และจัดท�าแผนงาน 
ทั้งระยะส้ันและระยะยาวส�าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้าน 
สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้าน
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต และร่วมกับภาครัฐในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโครงการ To Be No.1

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย:	  บริษัทฯ ได้ก�าหนด 
“นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย
มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมท่ี
สะอาดปลอดภัย ทัง้ยงัแต่งตัง้ “กลุม่ยทุธศาสตร์ในการด�าเนนิ
ธุรกิจ” 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งเติบโตทางธุรกิจ 
(Economy) (2) สังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Social) และ (3) เสรมิสร้างสมดลุสิง่แวดล้อม (Environment) 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิบรูณาการการจดัการด้านธรุกจิ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี
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ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญในเรื่องดัง
กล่าวอย่างจริงจัง

นอกจากการปฏบิตัตินตามกฎหมายก�าหนดแล้ว บรษิทัฯ ยงั
มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�างานที่เข้มงวด มี
แผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมดูแลการผลิตไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และมาตรการรกัษาความปลอดภัย
ของสถานประกอบการและสังคม มีการวางแผนและซักซ้อม
แก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นประจ�าตามมาตรฐานสากล 
ด�าเนินการจัดอบรมพนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้างงาน
ของบรษัิทฯ ด้านความปลอดภัย การจดัท�าแผนระยะยาวด้าน
การปฏบัิตกิารท่ีเป็นเลศิเพือ่ให้การใช้พลงังานทรพัยากร และ
การใช้ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมกิจกรรม
เพิ่มผลผลิต และกิจกรรมข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อม
ทั้งน�าข้อเสนอแนะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2555 
มีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านการเพิ่มผลผลิตของ
พนักงานประจ�าปีด้วย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับระบบการร้องเรียนของชุมชนเพื่อ
ให้มีความพร้อมในการชี้แจง ท�าความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ 
ถูกต้องแก่ชุมชน อย่างทันท่วงที เป็นการขจัดปัญหาความ 
ขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิด นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังรณรงค์ สนับสนุน ชักชวนให้ชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางรากฐานคณุภาพชมุชนและการอยูร่่วมกนั
ในสังคมอย่างมีความสุข (รายละเอียดในหมวดการจัดการ
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
หน้า 117 ถึง 124)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและสร้างสังคมที่มีความสุขไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วย
การจดัประกวดโครงการ ผูถ้อืหุน้ไออาร์พซีร่ีวมระบายสีเขยีว
ให้สังคมไทย โดยเชิญให้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯ จะได้น�าไปพัฒนาต่อให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมต่อไป

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง:	 	 บริษัทฯ ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 
ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การ
จัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทาง
ราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และยงัให้
ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม ของส่วนราชการและ
องค์กรอิสระ อาทิ การจัดสัมมนาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เข ้าร ่วมเสนอความเห็นในฐานะผู ้ประกอบการธุรกิจ
ปิโตรเลียม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เพื่อประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ เพื่อน�าไปปรับปรุง กฎระเบียบ การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของ
ประเทศ การเข ้าร ่วมรับฟ ังและเสนอความเห็นกับ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ชมรมเลขานุการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตาม
แนวทาง ASEAN CG SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้าน
ความรบัผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนบัสนนุให้หน่วยงาน
ในบริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
ส่งผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่างๆ

การเคารพลิขสิทธิ์	และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพในลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
จึงได้รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตส�านึกให้พนักงานปฏิบัติ
ตาม พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครดั โดย
ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ผิด
กฎหมาย ตลอดจนประกาศนโยบาย “ก�าหนดหลกัเกณฑ์การ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อ
ให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับมีการทบทวน
มาตรการ และตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างจรงิจงัเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ และพนักงานไม่กระท�าการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

งานเสวนา “จะก�ากบัองค์กรอย่างไร ในวนัทีโ่ลกเปลีย่นไป” สือ่สารในเชงิรกุ  

เพื่อให้สังคมตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและทางสังคม

ของโลก และเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่
สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดย
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact 
ซึง่มบีทบัญญติัว่าด้วยเรือ่งสทิธมินษุยชน บรษิทัฯ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการด�าเนนิการตามพนัธะสญัญา (Communication 
On Progress) บนเว็บไซต์ UNGC เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2555 และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่
แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงที่จะ
ได้รบัผลกระทบอนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายจากการด�าเนนิ
งานของบรษิทัฯ หรอืการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเก่ียว
กบักระบวนการ หรอืการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย การทจุรติ การ
ฉ้อฉล การปฏิบตัอิย่างไม่เท่าเทยีมกนั การกระท�าทีข่าดความ
รอบคอบและขาดความระมดัระวงัตามทีค่วร โดยการยืน่เรือ่ง
ตรงส่งทางไปรษณีย์ ถึง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
 ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
 ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
 เลขที ่555/2 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร
 กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์ 0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7982

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้ทีล่งิค์ “ตดิต่อประธานกรรมการตรวจสอบ” บน
เว็บไซต์ www.irpc.co.th

เมือ่บรษิทัฯ ได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนต่างๆ ส�านกัตรวจ
สอบภายใน จะด�าเนนิการลงทะเบยีนรบัข้อร้องเรยีน พจิารณา
สาระส�าคัญของข้อร้องเรียน ท�าการสอบข้อเท็จจริง หาก
ปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วยจะจัดตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน (“คณะกรรมการสอบ
สวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
กรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มี
ความผดิ คณะกรรมการสอบสวนฯ จะด�าเนนิการปิดเรือ่งร้อง
เรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผล
ว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะด�าเนินการทาง

วนิยัหรอืด�าเนนิการทางกฎหมายแล้วแต่กรณ ีจากนัน้จะสรปุ
เรื่องร้องเรียน รายงาน และขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด�าเนนิการทางกฎหมาย ด้านวนิยั การชดเชยเยยีวยาผู้เสยีหาย 
หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่อนมุตัใิหด้�าเนนิการ จะแจ้งเรือ่งใหผู้ร้อ้งเรยีน
ทราบ และแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการชดเชยเยยีวยา
ผู้เสียหายฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดย
ส�านกัตรวจสอบภายใน จะสรปุผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป โดยปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงให้ความ
ส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งท่ีเป ็น
สารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิใหแ้ก่ผู้มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอทั่วถึง ครบ
ถ้วน โปร่งใส ชัดเจนถูกต้องเชื่อถือได้และตรงตามก�าหนด
เวลา น�าเสนอด้วยรูปแบบและภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อ
ให้ผู ้มีส่วนได้เสีย ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจ
สอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายเกิดความมั่นใจ ตามแนวทาง ดังนี้

• มกีารท�ารายงานทางการเงนิและรายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในรายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

• นอกเหนอืจากรายงานทางการเงนิและรายงานการตรวจสอบ 
บริษัทฯ จัดท�ารายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของ
ธรุกจิของบรษิทัฯ โดยสรปุให้เข้าใจได้ง่าย รายงานอธบิายถงึ
ความรบัผดิชอบของตนในการจดัท�ารายงานทางการเงนิโดย
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการ
บริหารที่จ�าเป็นเพ่ือการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รายงาน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/ หรือกรรมการชุดย่อย
โดยเปรยีบเทยีบกับจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ
และ/ หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
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• รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์รวมทัง้มกีารเปิดเผยโครงสร้าง
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ไว้ในรายงานประจ�าปี
อย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการเปิดเผยการด�าเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้น
จะได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันท่วงทีหากข้อมูลนั้น
มีนัยส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ก็ตาม 
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ไปอย่างเท่าเทยีมกนั โดยผ่านช่องทางทีส่ะดวก รวดเรว็ และ
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี 2555 มีการรายงาน
ข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 37 ครัง้ 
รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิด

เผยข้อมูลดังนี้

ทางตรง

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีดูแล 
รับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสทิธภิาพผ่านช่องทางการสือ่สารของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล
แกผู่้ถือหุ้นให้ทันสมยัตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุน
สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ 
บรษิทัฯ ในการใหข้อ้มลูผลการด�าเนนิการและการลงทนุของ 
บรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอในรปูแบบของการพบนกัลงทนุในและ
ต่างประเทศ (Roadshow) จ�านวน 7 ครั้ง การจัดประชุม 
นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง การจัดประชุมร่วม
กับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์ (Company Visit) 41 ครั้ง การจัดกิจกรรมร่วม
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 2 ครั้ง 
และการน�าผูถ้อืหุ้นเข้าเยีย่มชมกจิการของบรษิทัฯ (Plant Visit) 
1 ครัง้ รวมท้ังยงัจดัให้มหีน่วยงานทะเบยีนหุน้/ Compliance 
สงักดัฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลด้านการปฏบิตัิ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อท�า
หน้าท่ีสือ่ความ และประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศ
ของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชน

และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าว (Press 
Release) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารพบสื่อมวลชนกว่า 
20 คร้ัง และจัดท�าวารสารรายไตรมาสจัดส่งถึงผู้ถือหุ้น 
ทกุราย เพือ่ให้ทราบความเคลือ่นไหวและกจิกรรมต่างๆ ของ 
บริษัทฯ

ทางอ้อม

บรษิทัฯ มกีารให้ข้อมลูต่างๆ ทีส่�าคญัแก่ผูถ้อืหุน้ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม�่าเสมอในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เช่น ข่าวแจ้ง
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อมลูราคาหุน้ของบรษิทัฯ 
โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์: 02 649-7380
(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
(3) โทรสาร: 02 649-7379

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือ 
ยกระดบัการก�ากับองค์กรสู่มาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดงันี้

 • จัดท�ารายงาน Communication on Progress ปี 
2555 ฉบบัแรก ตามพนัธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก 
UN Global Compact ซึง่บรษิทัฯ เป็นสมาชกิตัง้แต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ข้อมูลความ
ก้าวหน้าการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 
และการต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยลงบนเว็บไซต์ 
www.unglobalcompact.org เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2555 

 • จัดท�าสมุดปกขาว “Thailand Petroleum and 
Petrochemical Synergy Flow Chart” เพื่อ
แจกแจงแผนภมูแิสดงสายการผลติของปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะธุรกิจ 
ของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้สนใจทั่วไป

 • รายงานข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่ก�าหนด

 • สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
บริษัทฯ ที่ปรับปรุงให้ละเอียดครบถ้วน รูปแบบ
การน�าเสนอน่าอ่านขึ้น ผ่านจุลสาร “ไออุ่น” เพ่ือ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

สื่อสารกับพนักงาน จ�านวน 6 ฉบับ/ปี และวารสาร 
“Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาส
รวม 4 ฉบับ

 • จดัท�ารายงานความยัง่ยนืปี 2554-2555 ส่งให้ผู้ถอืหุน้
ทุกราย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นหัวใจส�าคัญในการน�าบริษัทฯ  
สูค่วามส�าเร็จตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้ ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ได้
ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 17 คน ปี 2555 มี
กรรมการ 17 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-
Executive Director) 16 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
(Executive Director) 1 คน ในจ�านวนนี้ มีกรรมการอิสระ 
8 คน การสรรหากรรมการฯ ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนการสรรหาที่บริษัทฯ ก�าหนด (รายละเอียดตาม
โครงสร้างการจดัการ เรือ่ง “การแต่งตัง้และพ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการบรษัิท”) เพือ่ให้ได้มาซึง่องค์ประกอบของคณะกรรม
การบริษัทฯ ทีเ่ป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์
ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ อาทิ มี
ความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย และผูท้รงคณุวฒุด้ิานบญัชแีละการเงนิ ทัง้นี ้มกีาร
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อบริหารจัด
การบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและกรอบอ�านาจ
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งท�าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ ในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ มไิด้กดีกนัทางด้านเพศของกรรมการ โดย
ในปี 2555 มกีรรมการทีเ่ป็นผูห้ญงิหนึง่ท่านในคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ 
หน้าที่ได ้อย่างเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการจงึก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
และกรรมการชดุย่อยโดยก�าหนดจ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่งใน
แต่ละวาระคราวละ 3 ปี ไม่เกนิ 3 วาระ ตดิต่อกนัและก�าหนด
จ�านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด�ารงต�าแหน่งไม่ให้มากเกินไป
โดยกรรมการบริษัทฯ ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการ 
บรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทั
อืน่ไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบรายงานข้อมลูประจ�าปี (56-1) 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�าหนด
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้บรรลุ
เป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ต้องมีการส่งมอบ และเช่ือมโยง
กลยทุธ์ลงไปสู่การปฏบิตักิารของฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และ
ก�ากบัตดิตามผลใหส้มัฤทธิต์ามเป้าหมายและนโยบายอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน ้าที่ประธานกรรมการออกจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และบุคคลทั้งสองต�าแหน่งไม่เป็น
บคุคลเดยีวกนั แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการ
อสิระ แต่เป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทฯ 
ท�าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ และหากมีวาระใดที่
ประธานหรือกรรมการท่านอื่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
หรอืทางอ้อม ก็มแีนวปฏบิตัใินการงดออกเสียงหรอืออกจาก
ห้องประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานคณะกรรมการ
สามารถด�าเนนิบทบาทเป็นผูน้�าและก�ากบัดแูลการบรหิารงาน
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ ส่วนการบรหิารจดัการงานปกติ
ประจ�าวันก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยไม่มีการ
ก้าวก่าย แทรกแซง หรอืครอบง�ากนัและกนั ทัง้นี ้สรปุบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ส�าคัญ  
ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.	ด้านการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งใหค้วามเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�าคญั
เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและ 
งบประมาณ ตลอดจนก�ากับดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ มีการทบทวน
กลยุทธ์และนโยบายเป็นระยะให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
สร้างมลูค่าเพ่ิมให้บรษิทัฯ โดยกลยทุธ์หลกัของบรษิทัฯ ค�านงึ
ถงึปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื สร้างสมดลุประโยชน์
ของธรุกจิ และต้องมส่ีวนร่วมแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม ในปี 2555 คณะกรรมการได้ก�าหนดกลยทุธ์และ
ทศิทางธรุกจิโดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาผลติภัณฑ์และ
สร้างสรรค์นวตักรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Environmental 
Friendly Innovation) การพฒันาอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco-
Industry Zone) การปฎบิตักิารสูค่วามเป็นเลศิ (Operational 
Excel lence) เพื่อประหยัดทรัพยากรและใช ้ให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ โดยก�าหนดดัชนีตัวชี้วัดผลการ
ด�าเนนิงานขององค์กรส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารให้อยูใ่น
ระดับ Top Quartile ตามมาตรฐานสากล 
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2.	ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัหิน้าที ่ตลอดจนก�ากบัดแูล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให ้เป ็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีดี่และเป็นอสิระ ดแูลให้บรษิทัฯ เปิดเผยข้อมลูส�าคญั
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์
ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม รวมทัง้สนบัสนนุการพัฒนา
บคุลากรให้มคีวามเข้าใจ มจีติส�านกึ ปฏบิตัติามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมกับความคาดหวังในแต่ละกลุ่ม เช่น ชุมชน
รอบโรงงานและเขตประกอบการ ลูกค้า ผู้รับเหมา พนักงาน 
เป็นต้น 

3.	ด้านการส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	
และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ตลอดจนดูแลยกระดับชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้
ประกอบการในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภายใตแ้นวคดิ Eco-Industry Concept และให้ชุมชนมีสว่น
ร่วมในการตัดสินใจ พัฒนา และเข้ามาตรวจสอบการด�าเนิน
การ ร่วมโครงการ To Be Number One รณรงค์การร่วม
ต่อต้านยาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว ได้รับรางวัล
แรงงานสัมพันธ์ดีเด่นในปี 2555 นับเป็นปีที่ 5 ปี ติดต่อกัน

4.	ด้านการต้านทุจริต

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ 
โปร่งใส นอกจากจะมีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีราย
ละเอียดของแนวทางการปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมี
มาตรการในการป้องกันจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแล้ว 
ยงัได้ก�าหนด “แนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการรบั การให้ของขวญั 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด” ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพือ่ให้กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานยดึเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานอยา่งเครง่ครดั และบรษิทัฯ แสดงเจตจ�านงค์ทีจ่ะ
มีส่วนร่วมกับสังคมในการต้านทุจริต โดยได้สมัครเข้าเป็น
แนวร่วมการต้านทุจริตภาคเอกชนไทยและได้รับการตอบรับ 
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 และก�าหนดเป็นแผนงานการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะให้ได้การรับรองการเป็นสมาชิกใน
โอกาสแรกต่อไป

5.	ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญกับการยกระดับ
ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของพนักงาน
ตลอดจนก�าหนดกลยทุธ์เพ่ือปลกูฝังให้เกิดวฒันธรรมในการ
ท�างานในเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานใน
องค์กรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรทั้งด้านการค้า การผลิต การบริการ การพัฒนา
กระบวนการท�างาน เพ่ือให้บริษัทฯ เติบโตอย่างย่ังยืนตาม
กลยุทธ์องค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดแข่งขันผลงาน
นวตักรรมของพนกังานเป็นประจ�าทกุปี นวตักรรมถกูก�าหนด
เป็นตัวชี้วัดองค์กร (KPI)

6.	ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มกีลไกการตรวจสอบและ
ควบคมุเพือ่ใหก้ารด�าเนนิธรุกจิเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องดังนี้

	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนอกจากนี้ยังได้
ปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ ก.ล.ต. ในเรื่องแนวทาง
การปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติคณะกรรมการใน
การท�าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กบักรรมการบรษิทั
ผูบ้รหิารหรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องเพือ่ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
ก�ากบัดแูลและอนมุตักิารเข้าท�ารายการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนทีก่�าหนดด้วยความรอบคอบ
มีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการ
ที่โปร่งใสและค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ 
บรษิทัฯ ซึง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามเกีย่วข้อง
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กบัรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งหรอืเป็นผูม้ี
ส่วนได้เสยี ยดึแนวปฏบิตัทิีด่โีดยไม่เข้าไปมส่ีวนร่วม
ในการตดัสนิใจพจิารณารายการดงักล่าว พร้อมกบั
ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการ
ประชุม

 • ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการที่มีความ
เกีย่วโยงกนัได้จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของ
รายการ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ
ข้อมูลอื่นที่จ�าเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
สามารถตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์โดยรวมของบรษิทัฯ

 • ก�าหนดแนวทางเพือ่ไม่ให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่ี
ส่วนได้เสยีหรอืพนกังานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทกบัผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องดงักล่าว

 • คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�าหนดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการ
เปลีย่นแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นประจ�ารายเดือน

	 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

 • คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายใน
อย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกิจและ
มปีระสทิธผิลในการด�าเนนิงานและรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ

 • จดัให้ส�านกัตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึง่
ของบรษิทัฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการตรวจสอบประจ�าปี ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากคณะ
กรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบอย่างสม�า่เสมอ เพือ่สนบัสนนุความ
มปีระสทิธผิลของกระบวนการก�ากบัดแูลการบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในเพือ่รกัษาความเป็นอิสระและคณุภาพของงาน 

และได้แต่งตั้ง นางสุเกรียง ชาติอุทิศ เป็นผู้จัดการ 
ส�านักตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการบริหารความ
เสี่ยง จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลมุทัง้องค์กร จดัให้มมีาตรการรองรบัและวธีิควบคมุ
เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่ป้องกนัหรอื
ลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยจัดให้
มกีรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู 
รับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเส่ียง มีการ
ประเมนิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิและการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
ตดิตามและทบทวนการด�าเนนิการตามแผนการบรหิารความ
เสีย่งหรอืแผนปฏบิตักิารเป็นประจ�า ให้สามารถรองรบัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบโดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย
แผนบริหารความเส่ียงที่เป็นไปเพ่ือการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
ควบคูไ่ปกบัการป้องกนัและลดผลกระทบอนัอาจเกดิจากการ 
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อม ประกอบ
ด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ แผนป้องกัน
ไฟฟ้าดบั (Electrical Blackout) ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม 
ความเสี่ยงด้านชุมชน และความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัฯ มนีโยบายในเรือ่งข้อพงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญ 
ของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรอืผูอ้ืน่ รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 
ดังนี้ 

 • เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายของ
บุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว ที่ได้รับทราบ 
หรอือาจได้รบัทราบข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการ
ซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ ้นบริษัทฯ บริษัทย่อย  
และ/ หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วย
ตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครอง
ข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู ่โดยบรษิทัฯ 
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และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถอืว่าเป็นการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�าไร หรือสร้างความได้
เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 • ด�าเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จัดท�าและส่งรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะเม่ือเข้ารับต�าแหน่งคร้ังแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง
ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน 
หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 

 • จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยก�าหนดชั้น
ความลับของข้อมูลและจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รบัรูเ้ฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้อง
และที่จ�าเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
ข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะต้องปฏิบัติและก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ
โดยเคร่งครดั ทัง้นี ้ผูฝ่้าฝืนการใช้ข้อมลูภายในจะต้อง
ถกูลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมาย แล้วแต่กรณี

7.	การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยขนาดของบรษัิทฯ ทีใ่หญ่ มลีกัษณะอตุสาหกรรมและสาย
การผลิตที่ยาวและซับซ้อน ที่ต้องใช้การบริหารจัดการด้วย
ความละเอียด รอบคอบ และต้องมีความรอบรู้ในงานแต่ละ
ด้านอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ชดุยอ่ยทัง้หมด 4 คณะ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองการ
ด�าเนินงานเฉพาะเร่ืองต่างๆ ที่ส�าคัญตามบทบาทหน้าที ่
ที่คณะกรรมการมอบหมายและก�าหนดให้มีการรายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ต ่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอและ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจ�าปี ดังนี้

	 1)	คณะกรรมการบริหาร

  แต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน 
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 
โดยมีอ�านาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีเพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ก�าหนดนโยบายการเงนิการ

ลงทุนของบริษัทฯ และก�าหนดทิศทางนโยบายการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และ
อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน
ตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและด�าเนินการใน
ประเดน็ทีส่�าคญั ซึง่เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของ 
บรษิทัฯ พจิารณากลัน่กรองและให้ข้อเสนอแนะงาน
ทกุประเภททีเ่สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา
แต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัร่วมทุน
ตามจ�านวนสดัส่วนการถอืหุน้ หรอืตามข้อตกลงใน
สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้รวมถงึพจิารณาเรือ่งอืน่ใดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
ก�าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความจ�าเป็น โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร
มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

  ในปี 2555 บริษัทฯ มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
เพือ่ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัในเครอื 6 แห่ง และบรษิทั
ร่วมทุน 2 แห่ง เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก มี
การพจิารณาแผนธรุกจิ 5 ปี ของบรษิทั (2556-2560) 
รวมทั้งพิจารณาประเด็นส�าคัญหลายประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

	 2)	คณะกรรมการตรวจสอบ

  แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และ
ในจ�านวนนัน้ ต้องมคีวามรูด้้านบญัช/ี การเงนิอย่าง
น้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ตรวจ
สอบ และสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิให้
บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื มรีะบบการควบคมุภายใน 
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็น 
ส่ิงส�าคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บรหิารความเสีย่งและรายงานผลการสอบทานเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็น โดยใน 
ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชมุรวม 
13 ครั้ง

  ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารพจิารณา
ในประเดน็ต่างๆ ทางธรุกจิทีส่�าคญัเพือ่ให้เกดิความ
โปร่งใส อาทิ รายงานทางการเงินประจ�าไตรมาส
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และประจ�าปี รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ 
รายงานที่เกี่ยวโยง รายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารงานโครงการต่างๆ รายงานผลการด�าเนิน
งานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทุกไตรมาส 
รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารคลัง
น�้ามันอยุธยา หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขาย
ทรัพย์สิน (Non Core Asset) เป็นต้น 

	 3)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  แต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่
สมควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก�าหนดหลัก
เกณฑ์วธิกีารสรรหาทีม่ปีระสทิธภิาพและโปร่งใสเพือ่
ให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่
เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการ
ความหลากหลายได้ครบถ้วน และมหีน้าทีพ่จิารณา
แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมกีารก�าหนด
หลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปี 2555 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ และมีการประชุมรวม 6 ครั้ง

  ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน ได้พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ 
สรรหาบคุคลเป็นกรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการที่
ครบวาระในปี 2555 และทดแทนกรรมการทีล่าออก
ระหว่างปี พิจารณาเสนอโบนัสกรรมการส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงานปี 2554 และค่าตอบแทน
กรรมการส�าหรบัปี 2555 พจิารณาเสนอแต่งตัง้คณะ
กรรมการชดุย่อยเสนอ (คณะกรรมการบรหิาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี) พิจารณากรอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และเสนอผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

	 4)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  แต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน 
และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอสิระ คณะ
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมหีน้าทีพ่จิารณาน�า

เสนอแนวปฏิบัติ ให้ค�าแนะน�าตอบข้อซักถามด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูถ้อืหุน้ ดแูลให้มกีารน�า
ไปปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การพฒันา
กจิการของบรษิทัฯ ให้เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่
ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 
2555 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ประชุมรวม 6 ครั้ง

  ในปี 2555 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้
พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ  ก�าหนดแผน
งานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2555 
ประกอบด้วย แผนงานประจ�า และแผนกลยทุธ์ แบ่ง
เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้าน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานตาม
แผนงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส เสนอแนวทางการ
พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5  
หมวด ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส�านกังาน 
ก.ล.ต. และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) รูปแบบการประเมินผลคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2555 
รวมทัง้รณรงค์ ส่งเสรมิหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

องค์ประกอบคณะกรรมการบรษิทัฯ กบัคณะกรรมการชดุย่อย 
และการเข้าร่วมประชมุในปี 2555 มรีายละเอยีดตามโครงสร้าง
การจดัการหน้า 139-159 และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ 
นางสาวมนวภิา จภิูบาล ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารบรษิทั เมือ่วนัที่  
24 มกราคม 2555 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการและฝ่ายบริหารไว ้เป ็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ประโยชน์ในการก�ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

• ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ที่ส�าคัญในเชิงรุกเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยพจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งส�าคญัเกีย่วกบัการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์  
เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น จาก 
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
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จากสายงานต่างๆ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รบัผดิชอบด�าเนนิการจดัท�าแผนธรุกจิ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• การตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ของกรรมการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ 
ภายใต้แรงกดดนัจากการมส่ีวนได้เสยี หรอืการมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ เพื่อปกป้อง 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ 
ให้ความส�าคญักบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึน้
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการที่ขาดความ
เป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

8.	การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีขึ้นอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยก�าหนดวนัเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละ
ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม จัด
เตรียมเอกสารและสถานที่ ที่ใช้ในการประชุม ประสานงาน
ในการประชมุและเชญิประชมุ เพือ่ให้กรรมการแต่ละท่านต้อง
ได้รบัทราบระเบียบวาระการประชมุและข้อมลูการประชุมเพ่ือ
น�าไปศึกษาลว่งหนา้ อย่างน้อย 5 วันท�าการ ก่อนการประชุม 
ทัง้นี ้อาจมกีารเรยีกประชมุเพิม่เตมิกรณจี�าเป็น หรอื เร่งด่วน 
หรือ กรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อ
สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2555 ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง รวม 13 ครั้ง มี
องค์ประชุมตั้งแต่ร้อยละ 80-100

• คณะกรรมการบรษิทัฯ อทุศิเวลาทุม่เทและให้ความสนใจ
กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม�า่เสมอตามก�าหนดการทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด
เป็นการล่วงหน้าทั้งปี หรือตามความจ�าเป็น กรรมการที่มี
ความจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อ
ประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในปี 2555 
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เฉลีย่ร้อยละ 90 ของจ�านวนการประชมุทีจั่ดขึน้ทัง้สิน้ 13 ครัง้ 
(ดูโครงสร้างการจัดการ)

• ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอให้กบัผูบ้รหิารในการน�า

เสนอข้อมูลและเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะ
อภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ส�าคัญ

• ประธานกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มมีาตรการทีช่ดัเจน
เพ่ือให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลา
เพยีงพอทีจ่ะศกึษาพจิารณาและตดัสนิใจอย่างถกูต้องในเรือ่ง
ต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ แต่ละครัง้ไม่น้อย
กว่า 5 วันท�าการ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

• คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลค�า
ปรกึษาและบรกิารต่างๆ เก่ียวกับการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ
จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน
งานเพ่ือประกอบการประชมุแต่ละครัง้และหากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นว่าจ�าเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากท่ี
ปรกึษาภายนอก กส็ามารถท�าได้โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

• กรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชมุใดจะต้องงดออกเสียง และ/หรอื งดให้ความ
เห็นในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม

• ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดท�ารายงาน
การประชุม ซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผล
การประชุม ความเห็นของกรรมการและมติของคณะ
กรรมการ เสนอรบัรองในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้
ถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บท่ี
เป็นระบบทัง้ในรปูแบบเอกสารและอเิลก็ทรอนกิส์ และมรีะบบ
ควบคมุทีไ่ม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านทีป่ระชมุคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บรหิารประชมุระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นโดยไม่มฝ่ีาย
จัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2555 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการ 
อสิระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ได้จดัประชมุในเดอืนกนัยายน 
2555 มีการประชุมนอกสถานที่ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และรับรู้ปัญหา รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

9.	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ

 • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าที่
ในด้านการก�าหนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของ 
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมให้เหมาะสม
กบัความรบัผดิชอบและสอดคล้องกบัผลการด�าเนนิ
งานอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบค่าตอบแทนมี
ความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ และจะน�า
เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่เสนอขออนมุตัจิาก
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีอย่างโปร่งใสในการ
ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการเปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของ 
ค่าตอบแทน จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนที่
ได้รับจากการเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยตามต�าแหน่ง
หรือภาระหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
กับนโยบายที่ก�าหนดไว้ในรายงานประจ�าปี

  ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวั
เงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุมรายคร้ัง ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ 
และเบี้ยประชมุทีจ่่ายเทยีบได้ใกล้เคยีงกบัค่ามธัยฐาน 
(Median) ของบรษิทัในกลุม่ทรพัยากร ตามรายงาน
การส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555 โดย 
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่กึ่งกลางระหว่างค่า
เฉลี่ย (Median) กับอัตราค่าตอบแทนสูงสุด (Max) 
และผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการส�าหรับผล
ประกอบการปี 2554 ในวงเงินรวม 18 ล้านบาท 
นอกจากค่าตอบแทน 2 ประเภทแล้ว ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนในรปูแบบอ่ืนๆ ทัง้ทีเ่ป็น และไม่เป็นตวั
เงนิ ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูง
กว่ากรรมการเฉลี่ยร้อยละ 30 

	 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจ�า
ทุกปี โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ประกอบกับความสามารถในการบริหาร

จัดการ ในมติต่ิางๆ ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานและ
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในเบือ้งต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

10.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะ
กรรมการ

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ก�าหนดให้คณะ
กรรมการมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาทบทวน
ผลงานปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา โดย
บริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ได้ท�าการ
ประเมนิในเดอืนธนัวาคมของทกุปี   จากนัน้ได้ท�าการรวบรวม
ผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�าดับ 
เพือ่ให้รับทราบถงึผลการปฏบิัติงานของกรรมการและน�าผล
ที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2555 
บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรม
การบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 2. แบบประเมินการปฏิบัติ
งานตนเอง 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ 
ท่านอื่น (แบบไขว้) และ 4. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประจ�าปี 2555 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

 มากกว่า 85 % = ปฏิบัติเป็นประจ�า  “ดีเยี่ยม”
 มากกว่า 75 % = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่  “ดีมาก”
 มากกว่า 65 % = ปฏิบัติบางครั้ง    ดี”
 มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย  “ค่อนข้างดี”
 ต�่ากว่า 50 % = ไม่เคยปฏิบัติ   “ควรปรบัปรงุ”

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความเห็นดังนี้

•	 การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งคณะ	 ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ
1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและ
ด�าเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.74
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•	 การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง	 ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ
1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระท�าของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 
(Accountability) 3. ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีด้่วย
ขดีความสามารถและประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ (Responsibility) 
4. การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม 
และสามารถมีค�าอธบิายได้ (Equitable Treatment) 5. มีความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูล (Transparency) 6. การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create 
Long Term Value) และ 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณใน
การประกอบธรุกจิ (Ethics) โดยสรปุคณะกรรมการได้ประเมนิ
ตนเอง และมคีวามเหน็ว่าปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ “ดเียีย่ม” 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.47

•	 การประเมินการปฏบิตังิานกรรมการท่านอืน่	(แบบไขว้)	
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ
ประเมนิการปฏบิตังิานตนเองข้างต้นโดยสรปุคณะกรรมการ
ได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.43

•	 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย	4	
คณะ	 ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 3 
คณะแรก มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะ
กรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
(Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
(Board Practices) 4. การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 
(Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่า
อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเยีย่ม” โดยมคีะแนนเฉลีย่ของคณะกรรมการ
บริหารร้อยละ 99.57 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.46 และคะแนนเฉลี่ยของ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.76

• ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ประกาศ
ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ก�าหนดให้มีการประเมิน 
รายบุคคลด้วย การประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ 
ประกอบด้วยหวัข้อการประเมนิ 6 หวัข้อ คอื 1. โครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท

และความรับผิดชอบ 3. ความสัมพนัธก์ับผูต้รวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การ
รายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมี
ความเหน็ว่าอยูใ่นเกณฑ์ “ดเียีย่ม” มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบัร้อย
ละ 98.26 และส�าหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. 
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. อ�านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระ
เทีย่งธรรม 5. ความเข้าใจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ 6. 
การปฏิบัติงานและการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการ
ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.15

นอกจากนัน้ กฎบตัรยงัก�าหนดให้มกีารประเมนิคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู ้ประเมิน
ภายนอก ในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน
ผลการรายงานและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

11.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการที่กรรมการจะ
ต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ 
ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่
กฎระเบยีบแนวปฏบิตัต่ิางๆ ทีไ่ด้รบัจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่าง
สม�่าเสมอ ดังนี้ 

กรรมการเข้าใหม่:	 จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการ
ใหม่ โดยการน�าเสนอลักษณะ และนโยบายธุรกิจ ภาพรวม
การด�าเนนิธรุกจิและผลการด�าเนนิงาน เพือ่ให้กรรมการใหม่
ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน 
ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี รายงานประจ�าปี ให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบเพือ่ใช้
เป็นหลักในการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2555 
มีกรรมการเข้าใหม่จ�านวน 9 ท่าน
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• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial 
 Statement (UFS) 1 ท่าน 

• และหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
 1 ท่าน

12.	แผนการสืบทอดงาน	

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนาเพ่ือ
สร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มี
พนกังานทีม่คีวามเข้มแขง็ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจ
เกดิขึน้และสอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ
ไม่ให้ต้องสะดุดเพราะขาดบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญ และ 
ยังเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive  
advantage) ให้องค์กร โดยผู้บรหิารระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป 
จะน�าเสนอรายชือ่พนกังานทีส่ามารถพัฒนาสืบทอดต�าแหน่งได้ 
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานร่วมกับสาย
งานบคุคลเพือ่เข้าสูก่ระบวนการคดักรอง เพือ่น�าไป วางแผน
พฒันา อบรม ประเมนิผลตอบรบั และแนะน�าฝึกฝน ซึง่เป็นการ 
บ่มเพาะพนักงานให้มีความพร้อมส�าหรับการเติบโตใน
อนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่น ที่จะก�ากับดูแลกิจ
การบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มด้วยความสมดลุของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษา
สัมพันธภาพ และเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมกับบรษิทัฯ รบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่ช่วย
กันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความย่ังยืน และมี
คุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล

กรรมการปัจจบุนั:	บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการได้
ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึง
หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ 
ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่องกรรมการบรษิทัในการบรหิาร
งาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมใน
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ปัจจบัุน (ข้อมลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) มกีรรมการ
บริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการ รวมจ�านวน 11 ท่าน 
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน 
 โดยในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการ 
 อบรมหลักสูตร RCP  

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 9 ท่าน  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4 ท่าน 

• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 3 ท่าน 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2 ท่าน  

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
 (RCC) 1 ท่าน  

• หลกัสตูร Successful Formulation on and Execution 
 of Strategy (SFE) 2 ท่าน 

• และหลักสูตร Understanding the Fundamental of 
 Financial Statement (UFS) 1 ท่าน

นอกจากนี ้ในปี 2555 มกีรรมการ 1 ทา่น เขา้รว่มการสัมมนา 
Thailand’s 3rd National Conference on Collective Action 
Against Corruption : “The Responsibilities of Company 
Directors in Fighting Corruption”

ผู้บริหาร:	ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 7 ท่าน 
 โดยในปี 2555 ผูบ้รหิารเขา้อบรมหลกัสตูร DCP 2 ทา่น

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2 ท่าน 

• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 1 ท่าน

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
 2  ท่าน 

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี



ไออารพ�ซ� ประกอบธุรกิจโดยมุงเนนการกาวไปขางหนา ปรับตัวให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเปนอยูที่ดีข�้น

ของมนุษย และเพ��มความสามารถในการแขงขันสูสากล ดวยการ

คิดคนและสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรม

  จิกรุธงารสงรคโ

BUSINESS 

โครงสรางธุรกิจและการถือหุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

โครงสรางรายได

รายการระหวางกัน
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สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเปนอยูที่ดีข�้น

ของมนุษย และเพ��มความสามารถในการแขงขันสูสากล ดวยการ

คิดคนและสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรม

  จิกรุธงารสงรคโ

BUSINESS 

โครงสรางธุรกิจและการถือหุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

โครงสรางรายได

รายการระหวางกัน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างธุรกิจ
และการถือหุ้น

บจ. ไออารพ�ซ�
เอ แอนด แอล
จำหน�ายเม็ดพลาสติก

99.99%

59.94%

25.00%

25.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

20.00%

ธุรกิจบร�หารจัดการ
ทรัพยสิน

บร�การจัดการและพัฒนา

ที่ดินเปลาของบร�ษัทฯ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

นิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจทาเร�อ

ใหบร�การทาเทียบเร�อน้ำลึก

ท�าเร�อป�โตรเคมี
และป�โตรเลียม
ท�าเร�อคอนเทนเนอร�
และสินค�าทั่วไป

ใหบร�การถังเก็บผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีและปโตรเลียมเหลว

ธุรกิจปโตรเคมี

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเคมี

โอเลฟ�นส�
อะโรเมติกส�
โพลิโอเลฟ�นส�
สไตร�นิค

ธุรกิจปโตรเลียม

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม

แนฟทา
น�ำมันเบนซ�น
น�ำมันดีเซล
น�ำมันหล�อล่ืนพื้นฐาน

ยางมะตอย
น�ำมันเตา 

บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน)

บจ. ไทย เอบีเอส
ผลิตเม็ดพลาสติก
กลุ�มสไตร�นิค

บจ. น้ำมัน ไออารพ�ซ�
จำหน�ายผลิตภัณฑ�น�ำมัน

บจ. รักษ�ปาสัก
ให�บร�การเช�า
เร�อบรรทุกน�ำมัน

บจ. เทคโนโลยีไออารพ�ซ�
โรงเร�ยนอาช�วะ

บจ. พ�ทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั�น
ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม

บจ. ไออารพ�ซ� โพลีออล
ผลิตและจำหน�ายฟองน�ำ
ว�ทยาศาสตร�

บจ. พ�ทีที โพลิเมอร
มารเก็ตติ�ง
จำหน�ายเม็ดพลาสติก

บมจ. อูเบะ เคมิคอลส
(เอเช�ย)
ผลิตและจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่น
น้ำามันและโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของ 
บริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจทั้ง ท่าเรือน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า ธุรกิจของ 
บริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้

2. ธุรกิจปิโตรเคมี 

บรษิทัฯ เปน็ผู้ผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเคมขีัน้ตน้ ไดแ้ก่ โอเลฟนิส ์
อะโรเมตกิส ์โดยมกีำาลงัการผลติ 828,000 และ 367,000 ตนั
ต่อปี ตามลำาดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคมี
ขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ 
(HDPE, PP) ด้วยกำาลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี และเม็ด
พลาสติกกลุ่มสไตรีนิค (ABS, SAN, EPS, PS) ด้วยกำาลัง
การผลติ 247,000 ตนัตอ่ปี เพือ่จำาหนา่ยใหก้บัผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมพลาสตกิสำาเรจ็รปูชนดิตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้แบรนด์ POLIMAXX

นอกจากนี ้ธรุกจิปิโตรเคมยีงัมุง่เนน้การกา้วไปขา้งหนา้ ปรบั
ตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของโลก พฒันาความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่
สากล ดว้ยการคดิคน้และสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑน์วตักรรมของ 
บริษัทฯ จากการวิจัยทั้งในกลุ่มสไตรีนิค ได้แก่ Green ABS, 
ABS Powder, Impact modifier-MBS, Anti-dripping  
Additive, Anti-Bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ 
UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby Bottle  
Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจปิโตรเลียม 

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจกลั่นน้ำามัน โดยโรงกลั่นน้ำามันของ 
บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน 
ประกอบด้วย ADU 1 และ ADU 2 กำาลังการผลิต 65,000 
และ 150,000 บาร์เรลต่อวัน ตามลำาดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 
ของกำาลังการกลั่นน้ำามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา แก๊สโซลีน 
ดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
โรงงานผลิตน้ำามันหล่อล่ืนพื้นฐานกำาลังการผลิต 320,000 
ตันต่อปี ซึ่งมีกำาลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ และมี
โรงงานผลิตยางมะตอยขนาดกำาลังการผลิต 600,000 ตัน
ต่อปี
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

3. ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

ท่าเรือไออาร์พีซีให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย

 3.1 ท่าเรอืปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีม (Liquid & Chemical 
Terminal) หรอืท่าเรอื LCT ให้บรกิารขนถ่ายสนิค้าปิโตรเคมี 
ปิโตรเลียมและก๊าซ ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 1,623 เมตร 
รองรับเรือขนาด 1,000-250,000 ตัน โดยมีปริมาณสินค้า
ผ่านท่า 15 ล้านตนัต่อปี และรองรบัเรอืมากกว่า 2,000 ลำาต่อปี

 3.2 ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป (Bulk &  
Container Terminal) หรือท่าเรือ BCT ตัวท่ามีความยาว 
900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร สามารถรับเรือลำาเลียง
ได้ขนาด 800-150,000 ตนั ให้บรกิารขนถ่ายสนิค้าทัว่ไป เช่น 
เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณ
สินค้าผ่านท่า 1.4 ล้านตันต่อปี 

 3.3 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการให้บริการถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว กว่า 200 ถัง เพื่อ
รองรับการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันของบริษัทฯ รองรับ
การเกบ็สนิค้าได้ถงึ 2.7 ล้านตนั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมคีลงันำา้มนั 
5 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังนำ้ามันระยอง  
คลังนำ้ามันพระประแดง คลังนำ้ามันอยุธยา คลังนำ้ามันชุมพร 
และคลงันำา้มนัแม่กลอง นอกจากนีท่้าเรอืของบรษิทัฯ มคีวาม
พร้อมสำาหรับเป็นท่าเรอืสำารองทางยทุธศาสตร์ให้กบักองทพัเรอื
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่
มีความลึกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

4. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 

เป็นหน่วยธุรกิจที่ดำาเนินการบริหารและจัดการทรัพย์สิน 
ในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าภายใต้แบรนด์ RECO ซึ่งมีทั้งท่ีต้ัง
อยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 
10,000 ไร่ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี กลุ่ม 
ปตท. และเพ่ือรองรับการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต 
เน้นการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย นคิมอตุสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และ ECO 
Industrial Zone (EIZ) ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม  
ไออาร์พีซี อำาเภอเชิงเนิน จังหวัดระยอง เพียบพร้อมด้วย
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานสำาคัญ โดยมีโรงผลิตพลังไอนำ้าและ
ไฟฟ้าร่วม ซึง่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้สูงสุดถึง 400,000 ตันต่อปี เพิ่มศักยภาพปรับปรุงระบบ
สายส่งเพ่ือสร้างเสถยีรภาพด้านพลงังานไฟฟ้าในเขตประกอบการ
อตุสาหกรรม พร้อมรองรบัโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ และ
ลกูค้าจากภายนอก ด้วยบรกิารทีท่นัสมยัครบวงจร Solutions 
Provider เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
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แผนภูมิกระบวนการผลิต

ปโตรเลียม

ปโตรเคมี

โรงไฟฟา

220

MW

108

MW

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

โรงกลั�น
น้ำมัน

215 KBD

ADU1

65 KBD

ADU2

150 KBD

น้ำมันเช�้อเพลิง

ผลิตภัณฑเพ��อจำหนาย การนำไปใชงาน

น้ำมันเบนซ�น แกสโซฮอล
นำ้มันดีเซล น้ำมันเตา LPG

ตลับซ�ดี ตลับเทป เคร�่องใชไฟฟา

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความรอน

ของเลนเด็ก เคร�่องใชไฟฟา
ช�้นสวนยานยนต เคร�่องใชในครัวเร�อน

ถุงหิ�วบรรจุสินคา ขวดบรรจุน้ำขวด (ขุน)
ทอน้ำ เช�อก แห อวน

ถานไฟฉาย ยางรถยนต

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน้ำผลไม

โฟมทำพ��นรองเทา เฟอรนิเจอร

น้ำมันหลอลื่นเคร�่องยนต

สวนผสมในยางรถยนต

ผิวถนน

น้ำมันหลอลื่นพ��นฐาน
320 KTA

โพลิออล
25 KTA

PP
475 KTA

Acetylene Black
4 KTA

HDPE
140 KTA

ABS/SAN
117 KTA 

EPS
30 KTA

PS
100 KTA

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไออารพ�ซ� ไพลีออล

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

โพรพ�ลีนออกไซค

โรงงานน้ำมัน
หลอลื่นพ��นฐาน

ร�ฟอรเมท

ไพโรไลซ�ส
แกสโซลีน

เอทิลีนร�สแกส

แนฟทา

LS ATB

ลองเลสซ�ดิว

VGO

มิกซไซลีนส 121 KTA

โทลูอีน132 KTA

เบนซ�น 114 KTA

เอทิลีน 320 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

โรงงาน
อะโรเมติกส

โรงงาน
DCC

น้ำมันดิบ

EBSM

200 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส

แผนภูมิกระบวนการผลิต
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ปโตรเลียม

ปโตรเคมี

โรงไฟฟา

220

MW

108

MW

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

โรงกลั�น
น้ำมัน

215 KBD

ADU1

65 KBD

ADU2

150 KBD

น้ำมันเช�้อเพลิง

ผลิตภัณฑเพ��อจำหนาย การนำไปใชงาน

น้ำมันเบนซ�น แกสโซฮอล
นำ้มันดีเซล น้ำมันเตา LPG

ตลับซ�ดี ตลับเทป เคร�่องใชไฟฟา

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความรอน

ของเลนเด็ก เคร�่องใชไฟฟา
ช�้นสวนยานยนต เคร�่องใชในครัวเร�อน

ถุงหิ�วบรรจุสินคา ขวดบรรจุน้ำขวด (ขุน)
ทอน้ำ เช�อก แห อวน

ถานไฟฉาย ยางรถยนต

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน้ำผลไม

โฟมทำพ��นรองเทา เฟอรนิเจอร

น้ำมันหลอลื่นเคร�่องยนต

สวนผสมในยางรถยนต

ผิวถนน

น้ำมันหลอลื่นพ��นฐาน
320 KTA

โพลิออล
25 KTA

PP
475 KTA

Acetylene Black
4 KTA

HDPE
140 KTA

ABS/SAN
117 KTA 

EPS
30 KTA

PS
100 KTA

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไทยเอบีเอส

บจ.ไออารพ�ซ� ไพลีออล

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

โพรพ�ลีนออกไซค

โรงงานน้ำมัน
หลอลื่นพ��นฐาน

ร�ฟอรเมท

ไพโรไลซ�ส
แกสโซลีน

เอทิลีนร�สแกส

แนฟทา

LS ATB

ลองเลสซ�ดิว

VGO

มิกซไซลีนส 121 KTA

โทลูอีน132 KTA

เบนซ�น 114 KTA

เอทิลีน 320 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

โรงงาน
อะโรเมติกส

โรงงาน
DCC

น้ำมันดิบ

EBSM

200 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

• นำ้ามันเบนซิน (Gasoline) คือนำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับ
เครือ่งยนต์เบนซนิ แบ่งโดยค่าอ๊อกเทนซึง่เป็นตวัเลขทีแ่สดง
คุณสมบัติต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์ตามข้อกำาหนด
ของรฐั นำา้มนัเบนซนิของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น นำา้มนัเบนซนิ
ไร้สารตะกั่ว ULG91 นำ้ามันแก๊สโซฮอล์ GSH 95 และ 
Gasohol Base ซึง่เป็นเบนซนิพืน้ฐานสำาหรบันำาไปผลติเป็น 
Gasohol

• นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับ
เครือ่งยนต์ดเีซลหมนุเรว็ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะ 
เช่น รถยนต์ รถบรรทกุ เรอืประมง เรอืโดยสาร รถแทรกเตอร์ 
ปัจจุบันได้มีการผสมไบโอดีเซลในสัดส่วน 4.5% และ 5% 
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

• นำ้ามันเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์นำ้ามันที่ได้จากส่วน
ท่ีมีจดุเดือดสงูของนำา้มนัดบิใช้ประโยชน์มากในงานอตุสาหกรรม 
การคมนาคมขนส่ง และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) คือ สาร 
ประกอบไฮโดรคาร์บอน ก๊าซโพรเพน และก๊าซบิวเทน  
ส่วนใหญ่นำาไปใช้ในงานหงุต้มในครวัเรอืน อกีทัง้ยงัสามารถ
นำาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากน้ียังใช้เป็นเชื้อ
เพลิงสำาหรับเครื่องยนต์เบนซินได้

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

• นำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) คือ ผลิตภัณฑ์
นำ้ามันที่ได้จากผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจากหอกล่ัน ซึ่งนำาไป
ผลิตเป็นนำ้ามันหล่อล่ืนเกรดต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็น 
ผู ้ผลิตนำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานหลายเกรดตามลักษณะและ
ความเหมาะสมในการนำาไปใช้งาน ดังนี้

   - 60 SN ใช ้เป ็นวัตถุดิบในการผลิตนำ้ามันหล ่อลื่น
ประเภทนำ้ามันส่งกำาลัง เช่น นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
นำ้ามันที่ใช้กับเครื่องทำาความเย็น เป็นต้น

   - 150 SN  ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลตินำา้มนัหล่อลืน่สำาหรบั
อุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ 
อุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น

   - 500 SN  ใช้เป็นวตัถดุบิสำาหรบัอตุสาหกรรมนำา้มนัหล่อลืน่
สำาหรับรถยนต์เกือบทุกประเภท

   - 150 BS  ใช้ในอตุสาหกรรมและเครือ่งจกัรทีม่แีรงเสยีด
ทานมาก เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก รถไฟ เครื่องเรือ
เดินทะเล เป็นต้น

• ลองเรสซิดิว คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจากกระบวนการ
กลั่นนำ้ามัน ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตนำ้ามันหล่อลื่น 
พื้นฐาน

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้คดิค้นและพฒันาผลติภัณฑ์นวตักรรม
ในกลุม่นำา้มนัหล่อลืน่พืน้ฐาน ได้แก่ นำา้มนัยาง TDAE (Treated 
Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic 
Extract) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตยางรถยนต์ โดยลด
ปริมาณ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึ่ง
เป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

• แนฟทา (Naphtha) คือ ผลิตภัณฑ์นำ้ามันส่วนเบาที่ได้
จากกระบวนการกลั่นนำ้ามันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำาหรับ
โรงงานปิโตรเคมี

• ยางมะตอย (Asphalt) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
หลายชนิด และสารอินทรีย์อื่นๆ ซึ่งรวมเรียกว่า บิทูเมน  
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นและหนืด และเป็นผลิตภัณฑ์ส่วน
ทีห่นกัทีส่ดุทีไ่ด้จากกระบวนการกลัน่นำา้มนัดบิ ใช้สำาหรบัทำาถนน 
วัสดุกันซึม

การประกอบธุรกิจ
ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัท สัดส่วนการผลิต 
(ร้อยละ)

บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 28
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 18
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด 17
บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จำากดั (มหาชน) 15
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 15
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 8

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

รายชือ่ผูผ้ลติและสดัส่วนการกลัน่น�า้มนัดบิในประเทศปี 2555
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1. โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทลินี โพรพลินี และบวิทาไดอนี ใช้
เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ เม็ด
พลาสติกชนดิโพลเิอทลินี (PE) และโพลโิพรพลินี (PP) บรษิทัฯ 
มีกำาลังการผลิตโอเลฟินส์ 828,000 ตันต่อปี ประกอบด้วย 
เอทิลีน 360,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 412,000 ตันต่อปี และ
บิวทาไดอีน 56,000 ตันต่อปี โอเลฟินส์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ 
ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานโอเลฟินส์ ได้แก่ 
อะเซทลินีแบลค็ (Acetylene Black) มลีกัษณะเป็นผงละเอยีด
สีดำา มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความบริสุทธิ์และการนำาไฟฟ้า
สงู นยิมนำาไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติถ่านไฟฉาย ผลติภัณฑ์
โพลเิมอร์และยาง ปัจจบุนับรษิทัฯ มกีำาลงัการผลติอะเซทลินี
แบล็ค 4,000 ตันต่อปี

2. อะโรเมติกส์

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ หรือ BTX ประกอบด้วย เบนซีน  
(Benzene) โทลอีูน (Toluene) ไซลนี (Xylene) ใช้เป็นวตัถดุบิ
สำาหรับผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิค ปัจจุบันบริษัทฯ มี
กำาลังการผลิตอะโรเมติกส์ 367,000 ตันต่อปี อะโรเมติกส์ 
ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานในเครือของบริษัทฯ 
และจำาหน่ายให้บุคคลภายนอกบางส่วน

3. โพลิเมอร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือ 
เม็ดพลาสติกภายใต้เครื่องหมายการค้า “POLIMAXX” 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 
ซึ่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกสำาเร็จรูปชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ 
บริษัทฯ ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ 
HDPE PP และกลุ่มสไตรีนิค ได้แก่ ABS PS EPS เม็ด
พลาสติกที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามลักษณะ
ของการนำาไปใช้งาน ดังนี้

3.1 เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene-HDPE)

เม็ดพลาสติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีคุณสมบัติเหนียว ทน
แรงกระแทกได้สูง แข็ง มีสีขาวขุ่น ทนต่อสารเคมี และรักษา
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รูปทรงได้ดี เม็ดพลาสติก HDPE เหมาะสำาหรับการนำาไปขึ้น
รูปในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • งานแผ่นฟิล์ม (Film) HDPE ได้รับความนิยมใช้ใน
งานฟิล์มมากที่สุด เน่ืองด้วย HDPE มีลักษณะ
เหนียว ทนแรงกระแทกสูง สามารถทำาให้เป็นแผ่น
บางได้ง่าย จึงนิยมใช้ผลิตเป็นถุงบรรจุสินค้าที่
ต้องการความแข็งและการทรงตัว เช่น ถุงใส่ของ
แบบมีหูหิ้วที่ใช้ตามห้างสรรพสินค้า หรือผสมกับ 
LDPE/ LLDPE เพือ่ผลิตเป็นถงุชนดิใช้งานหนกั เช่น 
ถุงใช้งานอุตสาหกรรม เป็นต้น

 • งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) นิยมใช้ในงาน
เป่าเข้าแบบรองลงมาจากงานฟิล์ม เนือ่งด้วย HDPE 
มีลกัษณะทนแรงกระแทก แขง็ ทรงรปูด ีเป่าเข้าแบบ
ได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีความคงทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคม ี จงึเหมาะสำาหรบัการนำาไปผลติเป็นขวด
บรรจนุำา้ดืม่ นำา้ผลไม้ นม ขวดบรรจนุำา้มนัเครือ่ง ขวด
เครื่องสำาอางและแชมพู ถังนำ้า ถังนำ้ามันเชื้อเพลิง 
และสารเคมี เป็นต้น

 • งานฉดีเข้าแบบ (Injection Molding) เหมาะสำาหรบั
การขึน้รูปแบบฉดีทีม่ลีกัษณะเนือ้แขง็ ทนต่อแรงบดิ
และแรงกระแทกสงู นำา้หนกัเบา เหมาะสำาหรบัการนำา
ไปใช้ในการผลติผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในบ้าน ภาชนะ
ขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมท่ีต้อง 
รับนำ้าหนักและทนแรงกระแทกบ่อย เช่น แท่นรอง
สนิค้า (Pallet) ภาชนะบรรจ ุหรอืลงับรรจผุลไม้และ
เครื่องดื่ม เป็นต้น

 • งาน Yarn/ Monofilament Extrusion ในรูปของ
เส้นเทปและเส้นใย มลีกัษณะเหนยีว ทนแรงดงึ และ
แรงยืดตัวได้ดี มีความมันเงาดี ดังนั้นจึงเหมาะ
สำาหรับทำาเชือก แหและอวน ผ้าใบสาน ถุงสาน 
เป็นต้น

 • งานผลติท่อ (Pipe Extrusion) HDPE ในรปูของท่อ 
เหมาะสมต่องานผลติท่อนำา้ประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
ซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่ทนแรงดึง ทนแรงกระแทก 
มีความยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาพแวดล้อม

3.2 เมด็พลาสตกิชนดิโพลโิพรพลินี (Polypropylene - PP)

เมด็พลาสตกิ PP ของบรษิทัฯ เป็นเมด็พลาสตกิทีม่คีณุสมบตัิ
ที่ใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE  
จงึสามารถใช้ทดแทนกนัได้ในระดบัหนึง่ แต่ PP สามารถทน
ความร้อนได้สูงกว่า HDPE เหนียว แข็งแกร่ง ทนต่อแรงอัด
และแรงกระแทก ไม่สึกกร่อนง่าย ทนต่อสารเคมี เป็นฉนวน
ไฟฟ้าทีด่ ีปัจจบุนัมกีารนำาเมด็พลาสตกิชนดิ PP ไปใช้ในการ
ผลิตในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 • งานแผ่นฟิล์ม (Film) ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติก 
ที่ต้องการความใส เพื่อใช้เป็นถุงพลาสติกประเภท
ถุงร้อน ฟิล์มห่อของทั่วไปหรือบรรจุอาหาร เป็นต้น

 • งานเส้นใย/ เส้นเทป (Filament/ Yarn) ใช้ในงาน
ทอกระสอบสาน ถุงหอม ถุงกระเทียม ผ้าใบสาน 
ส่วนเส้นใยกลม (Filament) มี 2 ลักษณะ คือ  
Mono-Filament (เส้นใยเดี่ยว) ใช้ในงานทำาเชือก 
ที่ต้องการรับแรงมากๆ เช่น เชือกใยยักษ์ หรือ 
Multi-Filament (เส้นใยกลุ่ม) ใช้ในงานสายเข็มขัด
และสายกระเป๋า

 • งานฉดีเข้าแบบ (Injection Molding) เหมาะสำาหรบั
การผลติเครือ่งใช้ในบ้าน เครือ่งครวั ชิน้ส่วนรถยนต์ 
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลือกแบตเตอรี่ ถังบรรจุสี 
และเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง เป็นต้น

 • งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) มีคุณสมบัติ 
ในการผลติบรรจภุณัฑ์ใสทีใ่ห้ผวิแขง็ทนต่อกรดและ
ด่าง มีความสะอาดปลอดภัยสูงเหมาะแก่การใช้
เป็นขวดบรรจุอาหาร หรือขวดบรรจุเคร่ืองสำาอาง 
เป็นต้น

 • งานรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion) ได้รับความ
นิยมมากขึ้น เนื่องจาก PP ให้การทรงรูปชิ้นงาน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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ที่ดี สามารถ Recycle ได้ และราคาไม่สูงมากนัก 
ซึง่งานทีใ่ช้ PP sheet มตีัง้แต่งานแฟ้มเอกสารต่างๆ 
งาน Vacuum Forming ได้แก่ งานบรรจุภัณฑ์  
ต่างๆ เช่น ถ้วยนำ้าหรือถาดใส่ของต่างๆ

3.3 เมด็พลาสตกิชนดิ Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS)

เม็ดพลาสติก ABS ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติกที่มี
คุณสมบตัเิด่นในการทนแรงกระแทกได้ด ีมคีวามมนัเงาทีผ่วิ 
ทนความร้อน แข็งแกร่ง และทนต่อสารเคมีได้ดี นิยมนำาไป
ใช้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) คือการ 
นำาเมด็พลาสตกิไปฉดีเข้าแบบเพือ่ให้ได้ชิน้งานตาม
ต้องการ เหมาะสำาหรบัการนำาไปใช้งานต่างๆ ได้แก่

 - เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ชิ้นงานส่วนประกอบ
ประเภทหม้อหุงข้าว เตารีด โทรศัพท์ พัดลม 
แป้นพมิพ์คอมพวิเตอร์ และโทรทศัน์ เนือ่งจาก 
ABS มีคุณสมบัติเด่น คือ ทนต่อความร้อนสูง 
มีความมันเงา สามารถชุบโลหะได้ดี มีอัตรา
การไหลสงู และมกีารหน่วงเหนีย่วการตดิไฟทีด่ี

 - ชิน้ส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิน้ส่วนกระจกมองข้าง 
กล่องเก็บสัมภาระ แผงหน้าปัดรถยนต์ และ 
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ได้แก่ แผงหน้าปัด 
หน้ากาก บังโคลน หมวกกันน็อก เนื่องจาก 
ABS นัน้มคีณุสมบตัด้ิานความแขง็แรงทนทาน 
ทนความร้อน และทนต่อแรงกระแทกสงู มกีาร
เกาะติดของสีที่ดีทนต่อตัวทำาละลายจำาพวก 
ทินเนอร์ และให้ความมันเงา

 - เครือ่งใช้ในครวัเรอืน ได้แก่ ชิน้ส่วนเครือ่งเรอืน 
สุขภัณฑ์ เน่ืองจาก ABS มีคุณสมบัติมี 
ความมันเงาสูง ทนแรงกระแทก สามารถชุบ
โลหะได้ดี และทนต่อสารเคมีได้ดี

 - ของเด็กเล่น เน่ืองจากเม็ดพลาสติกชนิด 
ABS มีคุณสมบัติทนต่อการแตกหัก หาก
แตกหักก็จะไม่เกิดเหลี่ยมคม (Sharp Point) 
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อเดก็ รวมถงึมคีวามมนัเงาสูง
และให้สีที่สดใส

  • งานรีด (Extrusion) โดยการนำาเม็ดพลาสติกไปรีด
เป็นแผ่น แล้วจงึนำาไปขึน้รปูด้วยวธิสีญุญากาศ เชน่ 
ผนังตู้เย็น เป็นต้น

3.4 เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN)

เม็ดพลาสติก SAN หรือ AS ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติก
ที่ให้คุณสมบัติความใส ความแข็ง ความแกร่ง ความเหนียว 
การทนความร้อน และทนสารเคมีได้ดีกว่า PS จึงนิยมนำาไป
ใช้ในงานฉีด (Injection Molding) ได้แก่

 • ชิน้ส่วนยานยนต์ เช่น เลนส์ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลีย้ว
ในบางส่วนโดยนำามาแทน PMMA เนือ่งจากมรีาคา
ถูกกว่า

 • เครือ่งใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแชค็ ภาชนะ 
ใส่ของ ซึง่ได้รบัความนยิมใช้มากเนือ่งจากมคีณุสมบตัิ
เฉพาะตัวที่ดี

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ใบพัดพัดลม หน้ากากแอร์ 
เครื่องปั่นนำ้าผลไม้ เนื่องจากมีคุณสมบัติให้ความ
มนัเงา ความคงรปูสูง การทนความร้อน และสารเคมี
ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนต่อแรงเฉือนได้ดี

3.5 เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS)

เม็ดพลาสติก PS ของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามคุณสมบัติ
ได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • GPPS (General Purpose Polystyrene)

  คือเม็ดพลาสติก PS ที่ให้ความใสมาก มีความแขง็
และความสามารถในการข้ึนรูปเป็นชิ้นงานง่ายโดย 
ไม่ต้องอบเม็ดก่อน แต่มีข้อเสียคือทนแรงกระแทก 
ได้น้อย (Low Impact Strength) จงึนยิมใช้กบัช้ินงาน 
ที่เน้นความใสมากๆ และต้องการความทรงรูปสูง 
ตัวอย่างเช่น ตลับเทป ตลับซีดี เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

 • HIPS (High Impact Polystyrene)

  คือเม็ดพลาสติก PS ที่สามารถทนแรงกระแทกได้
มากกว่า GPPS เนื่องจากมีการพัฒนาโดยใส่  
Butadiene แต่จะสูญเสียคุณสมบัติด้านความใส 
อย่างไรกต็ามจากทีร่าคาเมด็พลาสตกิ HIPS ตำา่กว่า
ราคาเม็ดพลาสติก ABS ค่อนข้างมาก จึงถูกใช้
ทดแทนเม็ดพลาสติก ABS ในงานที่ต้องการ 
ลดต้นทุน แต่จะให้ความเงาและการทรงรูปท่ีด้อย
กว่าเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ประเภท เหมาะสำาหรับ
การนำาไปใช้ในการผลิตขึ้นรูปต่างๆ ดังนี้
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  - งาน Injection Molding ตลับเทป ตลับ
วีดีโอ ตลับซีดี และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
เป็นต้น

 - งาน Sheet & Film Extrusion ได้แก่ ถ้วย
ไอศครีม ฟิล์มที่ใช้ในการห่อดอกไม้ เป็นต้น

3.6 เมด็พลาสตกิชนดิ Expandable Polystyrene (EPS)

เม็ดพลาสติก EPS ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ 
สีขาว ซึ่งใชส้ไตรีนโมโนเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้แก๊ส
เพนเทน (Pentane) เป็นสารทำาให้พองตวั (Blowing Agent) 
ซึง่บรษิทัฯ ใช้ในกระบวนการผลติโดยจะไม่มกีารใช้สาร CFC 
ซึ่งทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน เม็ดพลาสติก EPS สามารถ
นำาไปใช้งานดังนี้

 • งานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในงาน
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

 • งาน Block ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนในห้องเย็น
สำาหรับงานประมง งานก่อสร้าง และงานประดิษฐ์
ตกแต่ง เป็นต้น

4. โพลิออล

ผลติภัณฑ์โพลอิอล ได้แก่ โพลเิอสเทอร์ และโพลอีิเทอร์โพลอิอล 
(Polyether Polyol) เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตโพลิยูรีเทน ซึ่ง
นำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟมที่ใช้ในการทำา
เฟอร์นิเจอร์ โฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อน 
ในอตุสาหกรรมก่อสร้างอาคารและอปุกรณ์ทำาความเยน็ต่างๆ 
และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำาพื้นรองเท้า โดยใช้ Propylene 
Oxide ซึง่นำาเข้าจากต่างประเทศเป็นวตัถดุบิหลกั

ผลิตภัณฑ์โพลิออลดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายโดย บริษัท 
ไออาร์พซี ีโพลอิอล จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 มีกำาลังการผลิต 25,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงาน 
ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกับ ไออาร์พีซี 
ที่จังหวัดระยอง

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการพฒันาองค์ความรูภ้ายใน (Self Development) เพือ่
รองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและภาวะ
เศรษฐกจิท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ตลอดจนสามารถตอบ
สนองความต้องการและคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสูงสุด 
รวมถึงใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษของบริษัทฯ แบ่งเป็น

5.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิค ประกอบด้วย
 • Green ABS เป็นผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ สามารถผลติ

ได้เป็นรายแรกในโลก และได้จดลขิสทิธิก์ระบวนการ
ผลติเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยการนำาเอายางธรรมชาติ
มาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ด
พลาสติก ABS ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถนำาไปเป็น
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยลดการนำาเข้า 
อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด
ด้วย 

 • Anti–dripping Additive เป็นสารเติมแต่งสำาหรับ
โพลเิมอร์ทีม่คีณุสมบตัช่ิวยป้องกนัการหยดตวัของ
โพลิเมอร์เมื่อติดไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นด้วย
นาโนเทคโนโลยี ทำาให้สามารถกระจายตัวได้ดใีน
โพลเิมอร์ อกีทัง้ยงัสามารถจดัเกบ็ได้ทีอ่ณุหภูมห้ิอง 
ซึง่ช่วยลดต้นทนุในด้านการเก็บรกัษาและการจัดส่ง
ผลติภัณฑ์ เหมาะสำาหรบัการเตมิโพลเิมอร์หลากหลาย
ชนดิทีต้่องการ เพิม่คณุสมบตัเิกีย่วกบัการหน่วงไฟ
ตามมาตรฐาน UL-94 (V.0) ปัจจุบันบรษิทัฯ ได้นำา
สารเติมแต่งนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก 
ABS-Flame Retardant Grade ให้มีคุณสมบัติดี
ยิ่งขึ้นด้วย

 • Methyl Methacrylate – Butadiene Styrene (MBS) 
เป็นผลิตภัณฑ์สารเติมแต่ง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตพลาสติกที่ต้องการเพ่ิมคุณสมบัติความ
ทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติกชนิด PVC, 
PC/ABS หรือ PC โดยมีทั้งชนิดโปร่งแสงและ 
ทึบแสง ซึ่งสามารถนำา MBS ไปใช้ได้ในงานหลาย
รูปแบบ เช่น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความทนต่อแรง
กระแทกและคงคณุสมบตัใินเรือ่งความใส ลดต้นทนุ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติ
ความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสตกิชนดิ PV, 
PC/ABS หรอื PC และมคีณุสมบตัทินทานต่อความ
ร้อนขณะใช้งานได้อย่างดี

 • Anti–bacteria Agent เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน มีคุณสมบัติในการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตและกำาจัดเชื้อแบคทีเรียได้
เป็นอย่างดี สามารถนำาไปใช้เป็นสารเติมแต่ง  
(Additive) ในเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิด ไม่ว่า

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

จะเป็น ABS, PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้าน
การยับย้ังเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดยไม่ส่งผล
ต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพลาสติก

 • ABS Powder เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS 
ในรูปแบบผง เหมาะสำาหรบัผูผ้ลิตทีต้่องการคณุสมบตัิ
การกระจายตัวของโพลิเมอร์ที่ดีกว่าการใช้เม็ด
พลาสตกิแบบเดมิ สามารถนำาไปใช้กบัเมด็พลาสตกิ 
PVC, PC หรือ PC/ABS ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติ
ในด้านการทนตอ่แรงกระแทกและทนตอ่ความร้อน

5.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ประกอบด้วย
 • Ultra High Molecular Weight Polyethylene 

(UHMW-PE) มีลักษณะเป็นผงสีขาวขุ่น ทึบแสง มี
ความหนาแน่นของโมเลกุลสูงกว่าโพลิเอทิลีน 
ทัว่ไปถงึ 10 เท่า สามารถนำาไปขึน้รปูได้หลายวธิ ีเช่น 
Compression, RAM Extrusion, Gel Spinning 
เป็นต้น โดยมอีณุหภูมใินการใช้งานตัง้แต่ -200 ถงึ 
200 องศาเซลเซียส ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อต่อ 
และเฟืองเหล็ก เหมาะสำาหรับงานหลากหลาย
ประเภททีต้่องการความเหนยีว แขง็แรง ทนทานต่อ
การเสียดสีและการกัดกร่อนของสารเคมี

 • Baby Bottle Polypropylene เป็นทางเลือกใหม่
ของเม็ดพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะให้
โดดเด่นและขึน้รปูง่ายยิง่ขึน้ทัง้แบบฉดีและแบบเป่า 
ด้วยคณุสมบตักิารทนความร้อนเกนิกว่า 100 องศา
เซลเซียส ทรงรูปดี มีความใสพิเศษและมีอัตราการ
หดตวัตำา่ ไม่มสีารก่อมะเรง็ จงึมัน่ใจได้ว่าปลอดภยั
สำาหรับเด็ก

 • Antimicrobial compound คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
โพลิโอเลฟินส์ที่ได้เพิ่มคุณสมบัติด้านการยับยั้งเชือ้ 
จลุนิทรย์ีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เชือ้แบคทเีรยี โดย
ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก ซึ่งนับ 
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลายในวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำาหรับ
อาหารและในวงการแพทย์ รวมทั้งเครื่องใช้ใน 
ครัวเรือน

 • Marine Pipe คอมพาวนด์สูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติ
ป้องกันหอยเจาะท่อ ซึ่งแก้ปัญหาหอยเจาะทำาลาย
ท่อโพลิเอทิลีนในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่
นำ้ากร่อย
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 • Natural Coloring and Additive Carrier System 
ประกอบด้วย

 - Natural Coloring เป็นเม็ดพลาสติกที่มี 
ส่วนผสมของสทีีส่กดัจากธรรมชาต ิเพือ่ลดการ
ใช้สีสังเคราะห์จากปิโตรเคมี เช่น สีเขียวจาก
ผักโขม (Spinach) สีนำ้าตาลจากคาราเมล 
(Caramel) เป็นต้น สามารถลดปัญหาเรื่อง 
สารพิษและสารโลหะหนักตกค้าง โดยเฉพาะ 
ในด้านความคงตัวของสีที่ไม่มีความแตกต่าง
จากการใช้สีสังเคราะห์

 - Master Batch Carrier เป็นผลิตภัณฑ์ 
HDPE รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด
สีขาว ทำาให้สามารถรวมตัวกับผงสีและสาร 

ผลิตภัณฑ์ บริษัท กำาลังการผลิต ร้อยละ
HDPE บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 140 7

บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำากัด 960 51
บริษัท บางกอกโพลิเอททิลีน จำากัด (มหาชน) 500 26
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 300 16
รวม 1,900 100

PP บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 475 24
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด 775 39
บริษัท ไทยโพลิโพรพิลีน จำากัด 720 37
รวม 1,970 100

ABS บริษัท ไทยเอบีเอส จำากัด 117 55
บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด 95 45
รวม 212 100

EPS บริษัท ไทยเอบีเอส จำากัด 30 62
บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำากัด 18 38
รวม 48 100

PS บริษัท ไทยเอบีเอส จำากัด 100 29
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำากัด 150 44
บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำากัด 90 27
รวม 340 100

สัดส่วนก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ภายในประเทศ ปี 2555

 (หน่วย : พันตันต่อปี)

ที่มา: สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

เติมแต่งได้เป็นอย่างดี และมีค่าดัชนีการไหลที่
สูงถงึ 33 กรมั ตอ่ 10 นาท ีด้วยคณุสมบตัิเด่น
ดงักล่าว ทำาให้การกระจายตวัของผงสแีละสาร
เติมแต่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  - Wood Plastic Composite บริษัทฯ ได้
ตระหนกัถงึคณุค่าของการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิจงึ
ได้นำาผงไม้คุณภาพมาผสมลงในกระบวนการ
ผลติเมด็พลาสตกิประเภทต่าง แล้วนำาไปขึน้รปู
ด้วยกระบวนการขึ้นรูปของพลาสติก เพื่อให้ได้
วสัดชุนดิใหม่ทีย่งัคงคณุสมบตัเิด่นของพลาสตกิ
และไม้ และสามารถทดแทนเพือ่ลด และส่งเสรมิ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจ ดำาเนินการโดย
2553 2554 2555

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

1. ธุรกิจปิโตรเลียม บมจ.ไออาร์พีซี, บจ.นำ้ามัน ไออาร์พีซี 166,032  75% 190,421 77% 229,651 79%

2. ธุรกิจปิโตรเคมี
บมจ.ไออาร์พีซี, บจ.ไทยเอบีเอส, 
บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล

52,198  24%    52,822 21% 59,019 20%

3. ธุรกิจอื่นๆ (1) บมจ.ไออาร์พีซี     3,381 1% 3,645 2% 3,760 1%

 รวมรายได้จากการขาย 221,611 100% 246,888 100% 292,430 100%

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 29 51  64    

สัดส่วนรายได้จากการขาย  ในประเทศ : ต่างประเทศ 64 : 36 65 : 35 66 : 34

หมายเหตุ (1) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากค่ากระแสไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภค

โครงสร้างรายได้



72

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำาหรับปี 2554 และปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2554 2555 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
 บมจ.ปตท. (PTT) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 - เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถือหุ้น 38.51% 
 - มีกรรมการร่วมกันคือ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
นายวัชรกิติ วัชโรทัย 

 - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ 
 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
 นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ 
 นายอธิคม เติบศิริ

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 
 - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ 
 - ลูกหนี้อื่น 
 - เจ้าหนี้อื่น 

 18,602 
 177,877 

 860 
 14,114 

 53 

(539) 
 115 
 595

 21,594 
 196,814 

 1,585 
 12,372 

 59 

 151 
 56 

 108

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์นำ้ามันให้ PTT ในราคาตลาด 
บรษิทัฯ ซือ้นำา้มนัดบิ ผลติภัณฑ์นำา้มนัจาก PTT ในราคาตลาด 
 
 
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น
ให้กับ PTT 
กำาไร (ขาดทุน) จากการทำาสัญญาซื้อขายนำ้ามันล่วงหน้าและ
รายได้อื่น

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10% 

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - รายได้อื่น 

 2,051 
 2,377 

 3 

 1,337 
 - 
 2 

บริษัทฯ ขาย Mixed Crude ให้ TOP ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อนำ้ามันดีเซลจาก TOP ในราคาตลาด 

 บมจ.ไทยลู้บเบส (TLB) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า

 1,362 
 136 

 2 
 15

 1,967 
 25 
 60 
 - 

บริษัทฯ ขายยางมะตอย กากนำ้ามันดิบ slack wax ให้ 
TLB ในราคาตลาด
บริษัทฯ ซื้อนำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB ในราคาตลาด

 บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99% 

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 

 1,151 
 705 

 7 

 333 
 1,349 

 12 

บริษัทฯ ขายมิกซ์ไซลีนส์ให้ TPX ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อเบนซีนจาก TPX ในราคาตลาด 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)* 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.14%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 

 524 
 3,080 

 - 
 - 

บริษัทฯ ขายอะโรเมติกส์ให้ PTTCH ในราคาตลาด 
บรษิทัฯ ซือ้โพรพลินีและเอทลินีจาก PTTCH ในราคาตลาด 

 บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR)* 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.45%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 

 5 
 832 

 - 
 - 

บริษัทฯ ขายโทลูอีนให้ PTTAR ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อแนฟทาและเบนซีนจาก PTTAR ในราคาตลาด 

 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)*
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 - บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.90% 
 - มีกรรมการร่วมกัน คือ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 
 - รายได้อื่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร

 191 
 2,401 

 6 
 2,147 

 - 
 1

 18,187 
 22,472 
 1,617 
 1,428 

 4 
 2

บริษัทฯ ขายไฮสปีดดีเซลให้ PTTGC ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อไฮสปีดดีเซลจาก PTTGC ในราคาตลาด 
 
 
 

 บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 27.22% 

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 

 1,520 
 - 

 4,046 
 501 

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์นำ้ามันให้ BCP ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อไฮสปีดดีเซลจาก BCP ในราคาตลาด 

 บจ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 36.00%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 

 1,919 
 1,174 

 4,008 
 - 

บริษัทฯ ขาย ATB ให้ SPRC ในราคาตลาด 
บรษิทัฯ ซือ้ LPG และแนฟทาเบาจาก SPRC ในราคาตลาด 

 บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% 
 - บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 
 - เจ้าหนี้อื่น 
 - รายได้อื่น

 23 
 

 2 
 - 

 23 

 
 1 
 2

บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าพื้นที่ Data Center และค่าลิขสิทธิ์ 
SAP แก่ PTTICT ในราคาตลาด 

รายการระหว่างกัน



73รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

รายการ 2554 2555 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% 
 บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 25.00% 
 - มีกรรมการร่วมกันคือ 

นายอธิคม เติบศิริ
 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 
 

 844 
 573 
 43 
 43 
 1 
 

 555 
 465 
 21 
 38 
 - 

บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติกให้ PTTPM ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อเม็ดพลาสติกจาก PTTPM ในราคาตลาด 
 
 
 
 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99% 
 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 - ลูกหนี้อื่น 
 - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร

 2 
 2 
 1 

 - 
 1 
 2 

บริษัทฯ บริการจัดเก็บสินค้าให้กับ PTTPL ในราคาตลาด

 บจ.บซิเินส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ (BSA)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

 - เจ้าหนี้อื่น 
 - รายได้อื่น

 177 
 

10 
 - 

 250

 46 
 1

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA ในราคาตลาด 
 
 

 บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 99.99%

 - ค่าจ้างบุคลากร 
 - รายได้ค่าเช่า  

และค่าบริหาร 

 5 
 3 
 

 5 
 - 

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTTRM ในราคาตลาด 
บจ.นำ้ามันไออาร์พีซี รับค่าบริการ ค่าเช่าที่ดิน อุปกรณ์จาก 
PTTRM 

 บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน (PTTPE) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 

 80 
 6 
 4 

 114 
 - 

 11 

บรษิทัฯ ขายผลิตภณัฑ์อะโรเมตกิส์ให้กับ PTTPE ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อบิวเทนจาก PTTPE ในราคาตลาด 

 บจ.ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 

 344 
 13 

 651 
 78 

บริษัทฯ ขายสไตรรีนโมโนเมอร์ให้กับ TSCL ในราคาตลาด

 บจ.เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% 

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และบริหาร 

 - เจ้าหนี้อื่น 

 76 
 

 - 

 83 
 

 1 

บริษัทฯ เช่าอาคารสำานักงานจาก EnCo ในราคาตลาด

 บจ.ปตท.ค้าสากล (PTTT) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99% 

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - รายได้อื่น 

 611 
 20 
 - 

 50 
 249 

 2 

บริษัทฯ ขาย C4 Raffinate I ให้กับ PTTT ในราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อโพรพิลีนจาก PTTT ในราคาตลาด 

 บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% 

 - ขายสินค้า  -  2 บริษัทฯ ขายเอทธิลเบนซีนให้กับ PPCL ในราคาตลาด

 บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บจ.ท็อปโซลเว้นท์ ถือหุ้น 80.52%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 

 637 
 62 
 8 
 3 

 714 
 - 

 63 
 - 

บริษัทฯ ขายอะโรเมติกส์ให้กับ บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ในราคา
ตลาด 
บจ.ไทยเอบีเอส ซื้อเพนเทนจาก บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ในราคา
ตลาด 

 บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (TS) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า

 1,029 
 44 
 79 
 4

 1,351 
 121 
 131 
 16

บริษัทฯ ขายโซลเว้นท์และสไตรีนโมโนเมอร์ให้กับ TS ใน
ราคาตลาด 
บริษัทฯ ซื้อโซลเว้นท์จาก TS ในราคาตลาด 

 บจ.ไทยออยล์มารีน (TOM) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99% 

 - รายได้จากการขาย 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 
 - เจ้าหนี้อื่น 

 10 
 1 
 - 

 
-

 24 
 1 
 3 

 
1 

บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือกับ TOM ในราคาตลาด 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
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รายการ 2554 2555 ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
 บจ.ทีโอซี ไกลคอล (TOCGC) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

 - ซื้อสินค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 

 20 
 7 

 37 
 13 

บจ.โพลิออล ซือ้ DEG และ MEG จาก TOCGC ในราคาตลาด 
 

 บจ.ไทยเอทานอลเอมีน (EA)** 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

 - ซื้อสินค้า  2  9 บจ.โพลิออล ซื้อไดเอทานอลเอมีนจาก EA ในราคาตลาด

 บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอ (PTTAC) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.50% 

 - ขายสินค้า 
 - ซื้อสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 

 - 
 28 
 - 

 30 

 10 
 1,043 

 1 
 204 

บริษัทฯ บริการซ่อมบำารุงให้ PTTAC ในราคาตลาด 
บจ.ไทยเอบีเอส ซื้อ ACN จาก PTTAC ในราคาตลาด 

 บจ.เอน็พีซ ีเซฟต้ี แอนด์ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ 
(NPC S&E)

 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

 - ซื้อสินค้า 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร

 3 
 5

 1 
 1

บริษัทฯ ซื้อชุดนิรภัยจาก NPC S&E ในราคาตลาด 

 บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% 
 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ

 นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

 28 
 

 46 
 

บรษิทัฯ จ่ายค่าบรกิารด้านเทคนคิกบั PTTES ในราคาตลาด 

 บจ.ไทยโอลีโอเคมี (TOL) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99% 

 - ซื้อสินค้า 
 - เจ้าหนี้การค้า 
 

 - 
 - 

 519 
 31 

บริษัทฯ ซื้อไบโอดีเซลจาก TOL ในราคาตลาด

 บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99% 

 - ขายสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 - รายได้อื่น 

 - 
 - 
 - 

 527 
 116 

 1 

บริษัทฯ ขายโทลูอีนให้กับ บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) 
ในราคาตลาด

 บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) (UCHA)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 25.00% 
 - มีกรรมการร่วมกัน คือ

นายอธิคม เติบศิริ 
 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

 - ขายสินค้า 

 
- ลูกหนี้การค้า 

 - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ 
 - ลูกหนี้อื่น 

 - 

 
- 
 - 
 - 
 

 789 
 
 

130 
 2 
 1 
 

บริษัทฯ ขายสาธารณูปโภค เช่น ไอนำ้า กระแสไฟฟ้า นำ้า ให้
กับ UCHA ในราคาตลาด 
 

 บจ.ระยอง เฟอร์ทิไลเซอร์ เทรดดิ้ง (RFT) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) ถือหุ้น 99.99%

 - ขายสินค้า 
 - ลูกหนี้การค้า 
 

 - 
 - 

 1 
 1 

บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือ กับ RFT ในราคาตลาด

 บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนยีริง (PTTME) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 60.00%

 - รายได้จากการบริการ  -  1 บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำารุงอุปกรณ์แก่ PTTME ตาม
สัญญาจ้าง

 บจ.สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (SSA)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : 
 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99% 

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

 

 5
 

 4 
 

บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล 
ปตท.ระยอง ให้ SSA 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

หมายเหตุ : * บริษัท ปตท. เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จำากัด (มหาชน) (PTTAR) ได้ควบรวมบริษัทเป็น  
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (PTTGC) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 

  **  บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการระหว่างกัน



75รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือดำาเนินธุรกิจการกลั่น 
และปิโตรเคมีครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. การดำาเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นสิ่งที่หลีกเล่ียงได้ยากและถือ
เป็นการดำาเนนิธรุกจิตามปกต ิ โดยรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ 
ได้แก่ การซือ้ขายวตัถดุบิ การซือ้ขายนำา้มนัสำาเรจ็รปู รวมถงึ
การทำาธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาซื้อ
และขายสินค้าจะกำาหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือ 
เป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณา
รายการระหว่างกนัอย่างรอบคอบ อย่างมเีหตผุลและเป็นอสิระ
โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการ
สามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าใน 
ลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า 
ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วโยง ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1)

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบรษิทัฯ คำานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัทฯ รวมถงึการดำาเนนิการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ในเรื่องเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ 
กำาหนดมาตรการไว้ดังนี้

“ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มรีายการทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื
การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัฯ 
จะต้องปฏบัิตติามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
ไว้ในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นใน
การตกลงเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ จะต้องมคีะแนน
เสียงไม่ตำ่ากว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย”

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่
ดำาเนนิการทางธรุกจิตามปกต ิโดยบรษิทัฯ ยดึถอืความสมเหตุ
สมผล ความเหมาะสมในเง่ือนไขและราคาทีเ่ป็นธรรมเป็นหลัก 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแล
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำากับดแูลกจิการ 
ที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับรายการระหว่าง
กันอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะ
ไม่สามารถอยูใ่นทีป่ระชมุและออกเสยีงในวาระทีม่ผีลประโยชน์
ขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการกำาหนดราคา
ได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและตามข้อ
กำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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นางนินเำดรากลผนางยาร รายงานผลการดำเนินงาน

ภาวะตลาดและแนวโนมอุตสาหกรรม

คำอธิบายและการว�เคราะหของฝายจัดการ

โครงการฟ�นิกซท่ี ไออารพ�ซ� ทยอยลงทุนจะสงผลประโยชนควบคูไปกับ
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79รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มุ่งด�ำเนินธุรกิจตำมปรัชญำของบริษัทฯ ซึ่งเน้น
กำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2555 บริษัทฯ มีผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนด้ำน
ต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ 

ตำมวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ว่ำ “บริษัทปิโตรเคมี
ครบวงจรชั�นน�ำของเอเชีย (Top Quartile) ภำยในปี 2557” 
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ให้
แก่บริษัทฯ ดังนี้ 

1.1 การด�าเนินการผลิต

ในปี 2555 บรษิทัฯ น�ำน�ำ้มนัดบิเข้ำสูก่ระบวนกำรกลัน่ทัง้สิน้ 
64.22 ล้ำนบำร์เรล คดิเป็นระดบักำรกลัน่เฉลีย่ประมำณ 175 
KBD ซึ่งเป็นกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตในส่วนของโรงกลั่นน�้ำมัน 
โรงงำนโอเลฟินส์ โรงงำนกลุ่มอะโรเมติกส์ และโรงงำนกลุ่ม
สไตรีนิค ที่ร้อยละ 82, 97, 80 และ 92 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้กำรด�ำเนินกำรผลิตเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของกลุ่ม ปตท. 
ในเรื่อง “Zero Unplanned Shutdown” และมุ่งเน้น 
“Operation Excellence” รวมทั้งได้น�ำระบบบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ กำรประชำสัมพันธ์อย่ำง 
ต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบกับชุมชน กำรบริหำรและจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครดั ไม่มอีบุตัเิหตถุงึขัน้รนุแรง  
ในปี 2555 บรษิทัฯ มผีลส�ำเรจ็ในกำรเพิม่ประสทิธภิำพควำม
ต่อเนื่องของกำรผลิตและช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร
ผลิต ดังนี้

• ติดตั้งระบบ Power Management System (PMS) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือท่ีใช้บริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำทั้งหมดของ
โรงงำนให้เกิดเสถียรภำพและควำมต่อเนื่องในกำรผลิตโดย
รวมสูงสุด โดยพร้อมใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือน
กมุภำพนัธ์ 2555 ซึง่สำมำรถบรรเทำและลดผลกระทบทีอ่ำจ
ถึงระดับ Black Out ได้ถึง 5 คร้ัง โดยโรงงำนสำมำรถ
ป้องกันแก้ไขเหตุกำรณ์ได้ดีและทันเวลำ

• ด�ำเนินกำรวำงระบบกำรจัดกำรพลังงำน (EnMS) และ
ด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนจ�ำนวนกว่ำ 30 โครงกำร  
ในปี 2555 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรด�ำเนนิงำนในโครงกำรฟินกิซ์ 
และกำรดูแลเครือ่งจักรและปรบัปรงุโรงงำนมำอย่ำงต่อเนือ่ง 

รายงานผลการด�าเนินงาน

ท�ำให้ประสทิธภิำพของเครือ่งจกัรดขีึน้ โดยประเมนิได้จำกค่ำ 
EII (Energy Efficiency Index) มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 
2555 และสำมำรถควบคุมจัดกำรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด

• บริหำรจัดกำรด้ำนควำมเชื่อมั่นในกำรผลิตด้วยระบบ
จัดกำร Operational Reliability Management System 
และเข้ำร่วมโครงกำร PTT Group Zero Unplanned 
Shutdown โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ม ีPlant Reliability สงูขึน้
ถงึร้อยละ 99.56 เนือ่งจำกมหีน่วยผลติทีไ่ม่เกดิ Unplanned 
Shutdown เลย จ�ำนวน 7 หน่วยผลิต ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจำก 
ปี 2554 

• บรหิำรจดักำรด้ำน Hydrocarbon Loss Management 
โดยในปี 2555 มี Hydrocarbon Loss ร้อยละ 0.35 ลดลง
จำกปี 2554 ร้อยละ 0.12 คิดเป็นจ�ำนวนเงินลดลงไป 336 
ล้ำนบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรลดของ Flare Loss และ Operation 
Loss เป็นหลัก

• ร่วมลงนำมกับบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ใน
บันทึกข้อตกลงกำรศึกษำโอกำสซื้อขำยคำร์บอนเครดิตจำก
โครงกำรโรงผลิตพลังไอน�้ำและไฟฟ้ำร่วม (Combined  
Heat and Power Plant: CHP) โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
เป็นเชือ้เพลงิ ซึง่โครงกำรดงักล่ำวสำมำรถลดกำรปลดปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกกว่ำ 3 แสนตันต่อปี

• ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบศูนย์มำตรวิทยำ ไออำร์พีซี 
จังหวัดระยอง ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน 
มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17205:2005) ในสำขำ
กลศำสตร์และมวล จำกส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม

• ร่วมลงนำมกับบริษัท GE Energy ใน Contractual 
Service Agreement ส�ำหรับงำนบ�ำรุงรักษำ Gas Turbine 
ของโรงผลิตพลังไอน�้ำและไฟฟ้ำร่วม (CHP) ซึ่งจะท�ำให้เกิด
เสถยีรภำพในกำรผลติไอน�ำ้และไฟฟ้ำมำกยิง่ขึน้ และช่วยลด
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ควำมเสีย่งจำกกำรเดนิเครือ่งและกำรบ�ำรงุรกัษำ รวมทัง้ช่วย
ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้ำง

• ร่วมลงนำมกบับรษิทั GE water ใน MOU for Collaborative 
Work and Business Development on Styrex Green 
Technologies เพื่อร่วมกันพัฒนำธุรกิจร่วมกันในอนำคต 
จำกควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำกำรใช้สำรยับยั้งปฏิกิริยำ หรือ 
Inhibitor ใน EBSM Plant ซึ่งได้ร่วมมือกันตั้งแต่ปี 2552 
เป็นต้นมำ

• โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังไอน�้ำและควำมร้อนร่วม (CHP) 
ได้รับรำงวัล Platts Top 250 Global Energy Company 
จำกบริษัท Platts ในกำรประกวด 2012 Global Energy 
Awards สำขำ Premier Project Award: Construction 
ซึง่เป็นรำงวลัท่ีแสดงถงึกำรเป็นบรษิทัพลงังำนชัน้น�ำจ�ำนวน 
250 บริษัททั่วโลก ที่มีผลประกอบกำรที่ดี 

1.2 การด�าเนินงานทางธุรกิจ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 283,668 
ล้ำนบำท เมือ่เทยีบกบัปี 2554 เพิม่ขึน้ 47,149 ล้ำนบำท คดิ
เป็นร้อยละ 20 โดยยอดขำยหลักมำจำกกลุ่มปิโตรเลียม 
221,390 ล้ำนบำท กลุ่มปิโตรเคมี 58,979 ล้ำนบำท กลุ่ม
ไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 3,299 ล้ำนบำท โดยมสีดัส่วนรำยได้ 
ในประเทศร้อยละ 62 และสัดส่วนรำยได้ต่ำงประเทศร้อยละ 
38 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

1.2.1 ธุรกิจปิโตรเลียม

• มีรำยได้จำกธรุกจิปิโตรเลียม 221,390 ล้ำนบำท เพิม่สงูขึน้
จำกปี 2554 ที่ยอดรำยได้ 180,746 ล้ำนบำท  หรือสูงขึ้น  
ร้อยละ 22 ซึ่งประกอบด้วย น�้ำมันเบนซิน 20,173 ล้ำนบำท 
น�้ำมันดีเซล 122,685 ล้ำนบำท น�้ำมันเตำ 28,579 ล้ำนบำท 
น�้ำมันหล่อลื่นและยำงมะตอย 27,678 ล้ำนบำท และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ 22,275 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วน
รำยได้ในประเทศร้อยละ 61 และสัดส่วนรำยได้ต่ำงประเทศ
ร้อยละ 39

• มีกำรบริหำรจัดกำร Inventory ให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกและรำคำน�้ำมันดิบที่ผันผวน 
บริษัทฯ สำมำรถลดปริมำณ Inventory จำกประมำณ 10.6 
ล้ำนบำร์เรล เป็นประมำณ 7.0 ล้ำนบำร์เรล ท�ำให้สำมำรถ
ลดภำระเงินทุนหมุนเวียนลงกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท คิดเป็น
ภำระค่ำดอกเบี้ยที่ลดลงประมำณ 600 ล้ำนบำทต่อปี

•  หน่วยผลิต GHU (Gasoline Hydrotreating Unit)  
ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยสำมำรถลดปริมำณสำร Sulfur  
และ Benzene ของน�้ำมัน Gasoline ให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน Euro IV ที่สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดคุณภำพ
น�้ำมันในประเทศไทยและแนวโน้มตลำดน�ำ้มนัในภูมภิำค ซึง่
จ�ำหน่ำยตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2555

1.2.2 ธุรกิจปิโตรเคมี

• มรีำยได้จำกธรุกจิปิโตรเคม ี58,979 ล้ำนบำท เพิม่สงูขึน้
จำกปี 2554 ที่ยอดรำยได้ 52,821 ล้ำนบำท คิดเป็นสูงขึ้น 
ร้อยละ 12 ซึ่งประกอบด้วย อะโรเมติกส์ 9,885 ล้ำนบำท 
โอเลฟินส์ 33,798 ล้ำนบำท สไตรีนิค 14,394 ล้ำนบำท  
และโพลิออล 901 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนรำยได้ในประเทศ
ร้อยละ 65 และสัดส่วนรำยได้ต่ำงประเทศร้อยละ 35
• ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกคอมพำวน์โพลิเอทิลีนชนิด 
ควำมหนำแน่นสูงเกรดท่อ ป้องกันหอยสองฝำ (Martesia 
Striata) ที่เจำะท�ำลำยผิวท่อ หรือเรียกว่ำ Marine Pipe 
Grade ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรำยแรกของโลก โดยส่งมอบ
ล็อตแรกให้ บริษัท ไทยเอเซีย พีอีไพพ์ จ�ำกัด ผู้ผลิตท่อ 
รำยใหญ่ของประเทศไทย ผลิตท่อส�ำหรับโครงกำรงำน 
วำงท่อส่งน�้ำเค็ม อ�ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด ของบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (มหำชน)

• ร่วมมอืทำงวชิำกำรระดบัโลกกับมหำวทิยำลยัอ๊อกซฟอร์ด 
โดยบริษัทฯ เป็นรำยแรกในภำคพ้ืนเอเชียแปซิฟิคที่บรรลุ
ควำมร่วมมอืเพือ่กำรวจิยัและพฒันำด้ำน High Performance 
Polymer ซึ่งน�ำไปสู่กำรต่อยอดนวัตกรรมที่จะสร้ำงสรรค์ 
ขึ้นในอนำคต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลำสติก
คณุภำพสูงออกสู่ท้องตลำด

• ลงนำมในสญัญำ Technology Licensing Agreement 
ของโครงกำร Polypropylene Compound & Specialties 
เพือ่น�ำเทคโนโลย ีHORIZON ของ JPP มำใช้ในกระบวนกำร
ผลิตเม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีน (PP Compound) และ
พลำสตกิพอลโิพรพิลนีเกรดพิเศษในหน่วยผลติพอลโิพรพลินี
แห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่มีก�ำลังผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อ
น�ำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนยำนยนต์ บรรจุภัณฑ์ใส่อำหำรแช่แข็ง  
ผ้ำอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

• ร่วมกับบริษัท Teijin Chemical Ltd. ผู้มีควำมช�ำนำญ
ด้ำนธุรกิจพลำสติกและเคมี และ บริษัท Itochu Plastic Inc. 
Trader ชั้นน�ำจำกญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจเม็ดพลำสติก
วิศวกรรม เพื่อพัฒนำด้ำนกำรตลำดและเทคโนโลยีกำรผลิต

รายงานผลการด�าเนินงาน
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ในธุรกิจ Compound โดยศึกษำและวำงแผนร่วมทุน 
Compound Business ในประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นพัฒนำ
ควำมแข็งแกร่งและกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ 

• เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม “สำรยับยั้งแบคทีเรีย” โดยใช้นำโน
เทคโนโลยีภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์ “POLIMAXX BANBAX” 
เม็ดพลำสติกชนิดพิเศษที่ผสมสำรต้ำนแบคทีเรียเข้ำไปใน 
เนือ้พลำสตกิ ซึง่ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน JIS Z 2801 
ของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) เพื่อ
ผลติชัน้วำงในห้องน�ำ้จ�ำหน่ำยให้กบับรษิทั สยำมเฮ้ำส์ แอนด์ 
โฮม จ�ำกดั เพือ่สขุอนำมยัทีด่ขีองผูบ้รโิภคสอดรบักบัแนวโน้ม
ในกำรห่วงใยต่อสุขภำพ 

• จดังำน IRPC Petrochemical Business Forum 2012 
“เพิ่มมูลค่ำสร้ำงโอกำสสู่เวทีโลก” ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ�ำทุกปี 
เพื่อเปิดมมุมองและแสดงควำมคดิเห็นจำกผู้ทรงคณุวุฒิที่มี
ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมขีองประเทศไทยทัง้ในระดบัมหภำคและจลุภำค เพือ่
พร้อมรับมอืเศรษฐกจิและเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนด�ำเนนิ
ธุรกิจปีหน้ำ

1.2.3 ธุรกิจท่าเรือ

• มีรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกของกลุ่มธุรกิจท่ำเรือในปี 
2555 มูลค่ำ 540 ล้ำนบำท สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 จำกปี 
2554 ซึ่งอยู่ที่ 471 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยได้จำกธุรกิจท่ำเรือ
สินค้ำ 305 ล้ำนบำท สูงกว่ำปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 12 และ
รำยได้จำกธรุกจิถงัเกบ็ผลติภัณฑ์ (Tank Services) 235 ล้ำน
บำท สูงกว่ำปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 19

• ท่ำเรอืสินค้ำ (Bulk and Container Terminal & Liquid 
and Chemical Terminal) ท�ำกลยุทธ์ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่
ในกลุม่ธรุกจิเหลก็และสนิค้ำอืน่ๆ ส่งผลให้มกีำรมำใช้บรกิำร
ท่ำเรอืสนิค้ำเทกองเพิม่มำกขึน้ รวมถงึขยำยกำรให้บรกิำรเช่ำ
พื้นที่ลำนกองและโกดังมำกกว่ำ 70,000 ตำรำงเมตร พร้อม
ทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ำเรือเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ให้บริกำรกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น โดยมี
ผลิตภัณฑ์ผ่ำนท่ำ 16.24 ล้ำนตัน สูงขึ้นจำกปี 2554 คิดเป็น
ร้อยละ 4

• ธุรกิจถังเก็บผลิตภณัฑ์ (Tank Services) ใช้กลยุทธ์กำร
ใช้ถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพ
สูงสุด โดยมีกำรพัฒนำคลังน�้ำมันไออำร์พีซี พระประแดง 
ให้เป็นศูนย์กลำงกำรจัดเก็บและขนถ่ำยผลิตภัณฑ์เอทำนอล 
และเคมีภัณฑ์พ้ืนฐำน เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของภำค
อตุสำหกรรมภำยในประเทศ ทัง้นี ้ในปี 2555 มกีำรให้บรกิำร
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มลูกค้ำใหม่ที่มีควำมต้องกำรใช้
บริกำรถังเก็บผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ปิโตร
เคมคิอล จ�ำกดั บรษิทั อบุล ไบโอ เอทำนอล จ�ำกดั และบรษัิท 
ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) เป็นต้น 

• ด�ำเนินกำรขุดลอกท่ำเทียบเรือเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัย
และขดีควำมสำมำรถของธรุกจิท่ำเรอื โดยรกัษำควำมลกึหน้ำ
ท่ำ 2B ให้เรือ VLCC เข้ำเทียบท่ำได้อย่ำงปลอดภัย และ
บรเิวณท่ำเทยีบเรอืสนิค้ำเทกอง ให้ได้ควำมลกึเท่ำมำตรฐำนเดมิ

• ฝึกปฏบิตักิำรร่วมระหว่ำง ศรชล.เขต ๑ ตำมงบประมำณ
ประจ�ำปี 2555 ร่วมกบักำรฝึกซ้อมแผนรกัษำควำมปลอดภัย
ท่ำเรือไออำร์พีซี ภำยใต้รหัสฝึก INEX’12 (IRPC NAVAL 
Exercise Year 2012) เพื่อทดสอบกำรปฏิบัติกำรตำมแผน

โรงผลิตพลังไอน�้า และ 

ไฟฟ้าร่วม (CHP)  

ได้รับรางวัล Platts Top 250 

Global Energy Company 

แสดงถึงการเป็นบริษัท 

พลังงานชั้นน�าระดับสากล
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• ร่วมลงนำมกับบริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ�ำกัด ใน
สัญญำให้บริกำรถังเก็บผลิตภัณฑ์ Ethanol ที่คลังน�้ำมัน 
ไออำร์พีซี พระประแดง เป็นระยะเวลำ 5 ปี เพื่อจัดเก็บและ
เป็นจุดกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำของบริษัท อุบล ไบโอ 
เอทำนอล จ�ำกัด ซึ่งคลังน�้ำมันไออำร์พีซี พระประแดง 
สำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร สำมำรถรองรบัเรอื
บรรทุกผลิตภัณฑ์ขนำด 10,000 ตัน พร้อมด้วยโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกล ควบคู่กับด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด�ำเนนิงำน และลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรขนส่ง
อีกด้วย

• โครงกำรท่ำเรือสีขำวได้รับรำงวัลโรงงำนสีขำว ระดับ 1 
จำกอธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ซึ่งเป็น
โครงกำรน�ำร่องในกำรรณรงค์และต่อต้ำนยำเสพตดิในสถำน
ประกอบกำร โดยพนักงำนได้ให้สัตยำบันต่อต้ำนยำเสพติด
และประสำนเครือข่ำยพลังแผ่นดิน ซึ่งได้จัดอบรมให้ควำมรู้
แก่พนักงำนเรื่องยำเสพติด กำรตรวจสำรเสพติดในกลุ่ม
พนักงำน จัดแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้พนักงำนเข้ำร่วมโครงกำร To Be Number One IRPC 

1.2.4 ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

• ขำยที่ดินในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซ ี
ส่วนขยำย EIZ Zone 4 (Eco Industrial Zone) จ�ำนวน 132 ไร่ 
ให้กับบริษัท Kyowa Hakko ซึ่งเป็นนักลงทุนจำกประเทศ
ญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจกำรผลิต Amino Acid และมีกำรขยำย
ฐำนกำรผลิตเข้ำมำในประเทศไทย โดยมีก�ำไรจำกกำรขำย
ที่ดิน เป็นจ�ำนวนเงิน 362 ล้ำนบำท 

• ขำยที่ดินเปล่ำและทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก 
(Non Core Property) จ�ำนวน 107.5 ไร่ โดยขำยตรงและ
น�ำออกประมูลให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป มีก�ำไรจำกกำรขำยที่ดิน
เปล่ำและทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เป็นจ�ำนวน
เงิน 84 ล้ำนบำท 

• บริหำรจัดกำรและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของที่ดินเปล่ำ และ
ที่ดินต่ำงๆ ที่มีศักยภำพ โดยมีกำรโครงกำรพัฒนำเพื่อ 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในหลำยพื้นที่ ส่งผลให้มีก�ำไรจำกกำรกลับ
รำยกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน 

• พัฒนำที่ดินในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี
ส่วนขยำย เนื้อที่ประมำณ 1,867 ไร่ ได้มีกำรพัฒนำให้เป็น
พ้ืนที่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

รักษำควำมปลอดภัยของเรือและท่ำเรือระหว่ำงประเทศ 
(ISPS Code) ตำมกฎหมำยสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ 
(สอดคล้องกบักฎหมำยและเง่ือนไขแนบท้ำยใบอนญุำตท่ำเรอื
ก�ำหนด)

• พัฒนำต่อยอดระบบกำรให้บริกำรท่ำเรืออัจฉริยะ iPort 
(IRPC Intelligent Port Service) เฟส 2 อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
มุง่สูก่ำรให้บริกำรทีเ่ป็นเลศิ (Operational Excellence) โดย
ได้พัฒนำระบบ iPort Application บน Apple App Store 
ผ่ำน iPhone/iPad เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ
สำมำรถดำวน์โหลดและใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ง่ำย
ขึ้นและสะดวกทุกที่ ทุกเวลำ

• จดัท�ำระบบ “iCrown” (IRPC Customer Relationship 
Oriented Wisdom Network) ซึ่งเป็นระบบบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมลูลกูค้ำเชงิลกึทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำน
ขำยและกำรบริหำรลกูค้ำสมัพนัธ์หรอื Customer Relationship 
Management (CRM) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

• ท่ำเรือไออำร์พีซี ระยอง ได้รับรำงวัล EIA Monitoring 
Awards 2011 จำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
ที่มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่ำงเคร่งครัดและมีกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมโครงกำรที่ดี ท�ำให้ชุมชนโดยรอบได้รับ 
ประโยชน์ และปรำศจำกข้อร้องเรียน

ต่อยอดระบบให้บริการท่าเรืออัจฉริยะ iPort 

โดยพัฒนา iPort App. บน Apple App Store 

ผ่าน iPhone/iPad

รายงานผลการด�าเนินงาน



83รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่นยืน โดยโครงกำรต่ำงๆ ของ 
บรษิทัฯ และโครงกำรของนกัลงทนุทีส่นใจลงทนุในพ้ืนทีล้่วน
เป็นโครงกำรทีส่่งเสรมิอตุสำหกรรมสเีขยีว อำทเิช่น โครงกำร
เพิม่มลูค่ำผลติภณัฑ์สะอำด (UHV) โครงกำรพลงังำนสะอำด 
(CHP II) เป็นต้น 

• พฒันำพืน้ทีน่คิมอตุสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) ร่วมกบั
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยนิคมอุตสำหกรรม
ดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกส�ำนักนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตจัดสรรที่ดิน
เพื่อจ�ำหน่ำยจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ที่เน้นให้เป็นนิคมอุตสำหกรรมสีเขียวและเป็นอุตสำหกรรม 
ที่ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

• ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด 
(มหำชน) ศึกษำศกัยภำพของสบูด่�ำ เพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิในกำร
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ โดยผลกำรศึกษำจะเป็นองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับเกษตรเชิงพำณิชย์ที่บริษัทฯ สำมำรถส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงอำชีพที่มีควำมมั่นคงและยั่งยืนได้
ตลอดไป

1.3 โครงการลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจ

1.3.1 โครงการฟินิกซ์ 

บรษิทัฯ มุง่เน้นผลกัดนัโครงกำรฟินกิซ์ให้ด�ำเนนิกำรได้อย่ำง
รำบร่ืนและประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
โครงกำรนี้ถือเป็นโครงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำร รวมถึง
ปรบัปรงุเครือ่งจกัรอปุกรณ์ต่ำงๆ ให้สำมำรถผลติผลติภัณฑ์
ที่สำมำรถแข่งขันได้ดีย่ิงข้ึน ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุ
วสัิยทศัน์ในกำรก้ำวสู่กำรเป็นบรษิทัปิโตรเคมคีรบวงจรชัน้น�ำ
ของเอเชีย (Top Quartile) ภำยในปี 2557 โดยได้ด�ำเนิน
โครงกำรมำเป็นระยะเวลำประมำณ 3 ปี 3 เดอืน ในโครงกำร
ลงทุนย่อย 21 โครงกำร และ 3 โครงกำรสนับสนุน 

ณ สิ้นปี 2555 โครงกำรฟินิกซ์มีควำมคืบหน้ำประมำณ 
ร้อยละ 43 โดยมีควำมส�ำเร็จของโครงกำรลงทุนย่อย ดังนี้

• โครงกำรพัฒนำธุรกิจกำรให้บริกำรงำนกลุ่ม I’M ACE 
อย่ำงมืออำชีพ (I’M ACE: IRPC Solutions Provider) 
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรให้บริกำรลูกค้ำภำยนอก โดยในปี 
2555 ได้ส่งวศิวกรจ�ำนวน 11 คน เข้ำร่วมท�ำงำนด้ำนวศิวกรรม
กบับรษิทัซมัซงุ ทีป่ระเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ และวำงระบบ 
PTT E-Expense ให้กับ PTTICT 

• โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมพัฒนำธุรกิจท่ำเรือและถังเก็บ
ผลติภัณฑ์ (New Value Added for Port and Tank Business) 
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือและถังเก็บ
ผลติภัณฑ์ เพือ่ให้บรกิำรลกูค้ำภำยนอกเช่ำถงัเกบ็ผลติภัณฑ์ 
และให้บรกิำรเกบ็ส�ำรองผลติภัณฑ์น�ำ้มนัปิโตรเลยีม อำทเิช่น 
ให้บริกำรเก็บส�ำรองน�้ำมันปิโตรเลียมเหลว (LPG) กับบริษัท 
UNO Gas (500 ตัน) และบริษัท Orchid Gas (500 ตัน)  
ให้บริกำรเก็บส�ำรองน�้ำมันเบนซินให้กับบริษัท SUSCO  
(3 ล้ำนลิตร) และกำรให้บริกำรเช่ำถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ได้แก่ ให้บริกำรเช่ำถังเก็บ Methanol แก่บริษัท ปตท. ให้ 
เช่ำถงัเก็บ Butadiene แก่บรษิทัยำงสังเครำะห์ไทย ให้บรกิำร
เช่ำถังเก็บ White Spirit แก่บริษัท APC และให้บริกำรเช่ำ
ถังเก็บ Ethanol แก่บริษัท UBON Ethanol เป็นต้น

• โครงกำรเพิ่มสินค้ำเกรดพิเศษในน�้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 1 
(Lube group 1 Specialty Products Focus) กำรก่อสร้ำง
เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติหน่วยผลติ TDAE (Treated Distillate 
Aromatic Extract oil) ขึ้นเป็น 50,000 ตันต่อปี และเพิ่ม
ก�ำลังกำรผลิตหน่วยผลิต Bright Stock ขึ้นเป็น 120,000 
ตันต่อปี โดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และสำมำรถเพ่ิมก�ำลัง
กำรผลิตได้ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2555 

มุ่งผลักดันโครงการฟินิกซ์ให้ด�าเนินการได้ 

อย่างราบรื่นและประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
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• โครงกำรพัฒนำคุณภำพน�้ำมันสู่เชื้อเพลิงสะอำดและ
นวตักรรมเพือ่โลกสเีขยีว (Petroleum Quality Improvement 
to Clean Fuel and Green Growth Development) ส�ำหรบั
ผลติภัณฑ์น�ำ้มนัดเีซล หรอืโครงกำร Multi Product Pipeline 
เป็นโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ บริษัทพีทีที 
โกลบอล เคมคิอล จ�ำกดั (มหำชน) (PTTGC) ในกำรส่งน�ำ้มนั
ดีเซลมำตรฐำน Euro III ไปปรับปรุงคุณภำพ และจ�ำหน่ำย
เป็นน�้ำมันดีเซลมำตรฐำน Euro IV ที่ PTTGC ทั้งนี้ กำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริม่ใช้งำนตัง้แต่เดอืนกมุภำพนัธ์ 2556

• โครงกำรกำรเพิม่มลูค่ำจำกคลงัน�ำ้มนัและโรงผสมน�ำ้มนั
หล่อลืน่ตำมมำตรฐำนสำกล (Oil Depot and Lube Blending 
Business Improvement) กำรขยำยโรงผสมน�้ำมันหล่อลื่น 
เพื่อรับจ้ำงผสมน�้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้ำ ก�ำหนดกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2556

• โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและเพิ่มก�ำลังกำรผลิต 
EBSM เพื่อ ABS เกรดพิเศษ (EBSM Upgrading for ABS 
Specialties) ก�ำหนดกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 
ที่ 3 ของปี 2556

• โครงกำรขยำยผลิตภัณฑ์ Ethylene ไปสู่เกรดพิเศษ 
(Ethylene Specialty Development) กำรปรบัปรงุผลติภัณฑ์
เม็ดพลำสติก Polyethylene ไปเป็นเกรดพิเศษ คือเกรดท่อ 
(Pipe grade) ซึ่งมีควำมต้องกำรในตลำดสูงและมีรำคำสูง
กว่ำเกรดทัว่ไป ก�ำหนดกำรก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ภำยในไตรมำส
ที่ 4 ของปี 2556

• โครงกำรพัฒนำธุรกิจปิโตรเคมีที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อ
สร้ำงมลูค่ำเพิม่ (Performance Compound & Composite 
Business for High Value Development) กำรพัฒนำ 
เพื่อต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในสำย 
Polypropylene อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบ เตรียมก่อสร้ำง 
คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปี 2557 ปัจจุบัน
โครงกำรฯ ผ่ำนกำรอนุมัติ EIA จำกส�ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) แล้ว เมือ่วนัที่  
3 ตุลำคม 2555

• โครงกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตสำยผลิตภัณฑ์โพรพิลีน 
(Capacity Development for Propylene Growth) กำร
พัฒนำเพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ โดยเปลีย่นผลติภัณฑ์ทีม่มีลูค่ำต�ำ่ 
ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในสำย
ผลิตภัณฑ์โพรพิลีน ปัจจุบันได้ผ ่ำนกำรอนุมัติ EHIA  
จำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.)

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบทำงวิศวกรรมและเตรียมงำน 
ก่อสร้ำง คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จได้ภำยในไตรมำสที่ 1 
ของปี 2558

1.3.2 โครงการขยายก�าลังการผลิตโพรพิลีน 

โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตโพรพิลีนได้ด�ำเนินกำรผลิต 
โพรพิลีนเพิ่ม 100,000 ตันต่อปี (เพิ่มขึ้นจำก 312,000 ตัน
ต่อปี เป็น 412,000 ตันต่อปี) ด้วยเทคโนโลยีเมทำธีสีส 
(Metathesis) โดยเริ่มกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2555

1.3.3 โครงการขยายก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS 
(ABS6)

บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น
ผู้ผลิตเม็ดพลำสติก ABS รำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย
ก�ำลังกำรผลิต 120,000 ตันต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนิน
กำรขยำยก�ำลังกำรผลิต ABS และ SAN เพิ่มขึ้นอีก 60,000 
ตันต่อปี คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จและด�ำเนินกำรผลิตได้
ในเดือนเมษำยน 2556 

1.4 การด�าเนินงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ จดัหำเงนิทนุอย่ำงเพยีงพอด้วยต้นทนุทำงกำร
เงินที่เหมำะสม เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน รองรับกำร
ลงทนุในโครงกำรต่ำงๆ และสนบัสนนุกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื
ขององค์กร โดยด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

• จัดหำวงเงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงกำร
ลงทุนในสกุลเงินบำทเพ่ิมจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ 
จ�ำนวน 3,700 ล้ำนบำท และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำก
สถำบันกำรเงนิต่ำงประเทศ จ�ำนวน 100 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
โดยครบก�ำหนดช�ำระคืนปี 2563 ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับโครงสร้ำงธุรกิจและควำมต้องกำรใช้เงินทุน 
ของบริษัทฯ

• จัดหำเงินทุนหมุนเวียนระยะยำว (Revolving Facility) 
เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยจดัหำใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 
จ�ำนวน 75 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ มีระยะเวลำเบิกถอนนำน 
ถึงสิ้นปี 2561 ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับโครง 
สร้ำงธุรกิจของบริษัทฯ

• เสนอขำยหุ้นกู้ในประเทศให้กับนักลงทุนสถำบันและ 
นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จ�ำนวน 10,000 ล้ำนบำท 

รายงานผลการด�าเนินงาน
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โครงการขยายก�าลังการผลิตโพรพิลีน  

เพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันต่อปี  

ทดแทนการน�าเข้าโพรพิลีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีไพรพิลีนของบริษัทฯ

วำรสำร Corporate Governance Asia นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ได้รบัผลประเมนิกำรด�ำเนนิงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ประจ�ำ
ปี 2555 ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สูงขึ้น
เทียบกับปีที่ผ่ำนมำและสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

• ร่วมมือและด�ำเนินกำรระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ใน
กำรพฒันำสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิไปสูม่ำตรฐำนระดบัโลก 
(World Class Corporate Finance and Accounting) เพือ่
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เริ่มต้นจำกกระบวนกำร
ท�ำงำนที่มีกำรควบคุมและบริหำรจัดกำรที่ดี 

1.5 นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรวจิยัและพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง 
พร้อมทัง้มุง่เน้นควำมต้องกำรของลกูค้ำ และศกัยภำพในกำร
แข่งขันได้ในอนำคต โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
นวัตกรรมองค์กรและกำรวิจัยพัฒนำทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์ 
กระบวนกำร และบรกิำร รวมถงึมผีลติภัณฑ์นวตักรรมท่ีโดด
เด่นออกสูต่ลำด ทัง้นี ้ในปี 2555 มผีลกำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคญั 
ดังนี้

• พฒันำ Polyethylene Compound ส�ำหรบัฟิล์มกรบุ่อน�ำ้ 
ทีใ่ช้ในงำนจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ งำนก่อสร้ำงรสีอร์ทและสนำม
กอล์ฟ และอุตสำหกรรมกำรเกษตร เป็นต้น โดยทั่วไปเรียก
ว่ำ “Geo-membrane” ซึ่งพัฒนำจำก Base Polymer ชนิด
ควำมหนำแน่นสูง HDPE ให้ได้คุณสมบัติที่เหมำะสมตำมที่
ลูกค้ำต้องกำร ซึ่งสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เนื่องจำกใช้ใน
อุตสำหกรรมดังกล่ำวเป็นจ�ำนวนมำก 

• พัฒนำ Polypropylene ส�ำหรับงำนเส้นเทปที่ต้องกำร
ผลผลิตสูง หรือที่เรียกว่ำ High Speed Raffia มีคุณสมบัติ
เหนียว แข็งแรง สำมำรถขึ้นรูปได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงตรงตำม
ทีล่กูค้ำต้องกำร เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรส�ำหรบัเครือ่งจกัร
ควำมเร็วสูง โดยออกแบบโครงสร้ำงโพลิเมอร์ให้เหมำะสม 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ปลำยทำง ได้แก่ ถุงกระสอบ และบรรจุภัณฑ์
ต่ำงๆ เป็นต้น 

• พัฒนำ Polypropylene Compound ส�ำหรับงำนหวำย
เทยีม หรอืทีเ่รยีกว่ำ Synthetic Rattan Fire Retardant เป็น
งำนพัฒนำพิเศษส�ำหรับตลำดเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มประเทศ
ยุโรปและอเมริกำ เนื่องจำกมีระเบียบข้อบังคับในเรื่องของ
กำรลำมไฟและทนต่อสภำพแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบัติทำงกำยภำพคล้ำยกับหวำยในเรื่องควำมนิ่ม  
ควำมแข็ง นอกจำกนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษทนต่อกำรลำมไฟ
ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด 

โดยแบ่งเป็นอำยุ 3 ปี วงเงิน 5,000 ล้ำนบำท และอำยุ 6 ปี
วงเงิน 5,000 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน
รองรับกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคต

• บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนและลดต้นทุน
ทำงกำรเงินด้วยกำรท�ำ Cross Currency Swap (CCS) ใน
กำรเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินบำทของหุ้นกู้ใน
ประเทศ เป็นหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งท�ำให้อัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยรวมลดลง

• ได้รำงวัล Best Investor Relations จำกโครงกำร 3rd 

Asian Excellence Recognition Awards 2013 ซึ่งจัดโดย
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1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำม
สำมำรถในกำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรบรหิำรจดักำร กำรดแูลลกูค้ำ
ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ และขยำยระบบงำนสำรสนเทศ
หลักขององค์กร ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนของบริษัทในเครือ 
โดยสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2555 ที่ส�ำคัญ ดังนี้

• ขยำยระบบงำนหลัก ERP (Enterprise Resource 
Planning) คลอบคลุมกำรใช้งำนให้กับ Propylene Plant 

• บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรขัดข้อง
ของระบบงำนคอมพวิเตอร์หลกั โดยตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์
ส�ำรอง (Disaster Recovery Site) เพื่อสนับสนุนระบบกำร
บรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ (BCM-Business Continuity 
Management)

• ระบบ ICONS (IRPC Customer Oriented Network 
System) ซึ่งเป็นระบบบริหำรจัดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลกูค้ำ รวมทัง้กำรจดัเก็บฐำนข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงเป็นระบบ 
ได้รับรำงวัล ICT Excellence Award 2011-2012 สำขำ 
Business Enabler Project ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้เพื่อ
ยกย่องเชดิชอูงค์กรและผูบ้รหิำรทีส่ำมำรถน�ำระบบไอซทีแีละ
ซอฟต์แวร์ไทยมำใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมควำมเข้มแข็งของ
องค์กรและประเทศชำต ิจดัโดยสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่ง
ประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC), เขตอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และ
วิทยำลัยนวัตกรรม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (CITU)

1.7 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรพัฒนำทรพัยำกรบคุคลและพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรท�ำงำนและให้เป็นสำกลด้วยกำรพฒันำด้ำนสมรรถนะ
บุคลำกร ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ ควำมเป็นผู้น�ำ และระบบ
จัดกำรกำรเรียนรู้ เพื่อที่จะให้บริษัทฯ บรรลุเป้ำหมำยในกำร
เป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ (High Performance 
Organization) และตอบสนองต่อกำรขยำยตวัของธรุกจิทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนำคต โดยสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

• พัฒนำและบริหำรควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Development) โดยมีกำรทบทวนกลุ ่มควำมช�ำนำญ 
(Capability Cluster) และจัดตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มควำม
ช�ำนำญในสำยอำชีพ (Capability Cluster Committee: 

• พัฒนำ Low Gas Emission Reinforcement 
Polypropylene ส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ เน่ืองจำก
ปัจจุบันในแถบประเทศยุโรปและอเมริกำได้มีกำรก�ำหนดให้
รถยนต์มกีำรปลดปล่อย CO2 ออกสูบ่รรยำกำศได้ในปรมิำณ
ที่ก�ำหนด ท�ำให้ค่ำยรถชั้นน�ำเร่ิมก�ำหนดกำรใช้วัตถุดิบและ
เครื่องยนต์ที่เป็นส่วนประกอบรถยนต์ให้เป็นตำมข้อก�ำหนด
ดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึได้พฒันำผลติภัณฑ์ให้ได้ตำมข้อก�ำหนด 
และสำมำรถผ่ำนกำรทดสอบว่ำเป็นสนิค้ำ Low Gas Emission 
ตรงตำมควำมต้องกำร และพร้อมน�ำเสนอสู่ตลำด

• พัฒนำ Halogen Free HIPS/PP ส�ำหรับอุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติสำมำรถ
ป้องกันกำรลำมไฟโดยไม่ใช้สำร Halogen ซึ่งเป็นสำรหน่วง
กำรลำมไฟที่เป็นสำรต้องห้ำม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อ
อันตรำยต่อสุขภำพ เน่ืองจำกปัจจุบันทำงสหภำพยุโรปได้ 
ออกกฎระเบยีบและข้อก�ำหนดส�ำหรบัสนิค้ำผลติภัณฑ์ทีจ่ะใช้
ในอุตสำหกรรมนี้ ให้ตระหนักในเร่ืองควำมปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม เช่น RoHS, REACH, WEEE เป็นต้น โดยต้อง
ใช้วัตถุดิบและสำรเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็น
อันตรำยตกค้ำงในสิ่งมีชีวิต 

• ร่วมลงนำมกับ บริษัท บำงกอกโพลีเอททีลีน จ�ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมคิอล จ�ำกดั (มหำชน) ในบนัทกึควำมรว่มมอื “In-House 
Polyethylene Catalyst Development” เพื่อพัฒนำธุรกิจ
ผลติตวัเร่งปฏกิริยิำ (Catalyst) ส�ำหรบักระบวนกำรผลติเมด็
พลำสติกโพลเิอทลินี (PE) ของกลุ่ม ปตท. ซึง่นอกจำกจะเป็น 
กำรส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ภำยในกลุ่ม ปตท. ด้วยกันเอง
แล้ว ยังสำมำรถลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมูลค่ำหลำย
ร้อยล้ำนบำทต่อปี

• จัดกำรประกวดนวัตกรรมประจ�ำปี 2555 เพื่อส่งเสริม
และผลักดันให้พนักงำนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีทักษะ
และควำมรู้พัฒนำในด้ำนผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และกำร
สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนำคต ทั้งนี้ 
ในปี 2555 พนกังำนให้ควำมสนใจและส่งผลงำนเข้ำประกวด
ทั้งสิ้น 160 ผลงำน ซึ่งผลงำนเหล่ำนี้จะเข้ำสู่กระบวนกำร
พฒันำให้ประสบผลส�ำเรจ็ สำมำรถปฏบิตังิำนได้จรงิ รวมถงึ
สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก

รายงานผลการด�าเนินงาน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

CCC) มีหน้ำที่ก�ำหนดและพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำม
สำมำรถทีเ่หมำะสมในสำยอำชพี ในรปูแบบกำรฝึกอบรมและ
กำรหมนุเวยีนงำน เพือ่ให้พนกังำนพฒันำทกัษะควำมช�ำนำญ
จำกประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

• พัฒนำผู้น�ำ (Leadership Development) ด้วยกำร
ด�ำเนินโครงกำร Executive Leadership Development 
Program เพือ่เตรยีมควำมพร้อมผูบ้รหิำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย 
และโครงกำร Middle Management Leadership 
Development Program และผู้บริหำรระดับกลำง รวมทั้ง
ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) พัฒนำผู้บริหำร
ระดับสงูเพือ่เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรด�ำเนนิธรุกจิทัง้ใน
ปัจจุบันและอนำคต 

• พฒันำวฒันธรรมองค์กร (Culture Transformation and 
Communication) และสื่อสำรสร้ำงสรรค์ เพื่อที่จะทบทวน
พฤตกิรรมหลกัทีพ่นกังำนควรปฏบิตัใิห้สอดคล้องกับค่ำนยิม
หลัก และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่ใน DNA ของ
พนักงำน ทั้งนี้มีกำรประเมินสมรรถนะเชิงพฤติกรรม (Soft 
side) ของพนกังำนและผูบ้รหิำร ซึง่สะท้อนถงึคณุสมบตักิำร
เป็นผู้น�ำที่ดี (Leadership Competency) และพฤติกรรม
ร่วมของบุคลำกรในองค์กร (Core Competency) เพ่ือใช้
วำงแผนกำรพัฒนำพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้บริหำรและ
พนักงำนให้สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร VICTORIEs 

• พฒันำสมรรถนะทำงเทคนคิ (Technical Competency) 
ของพนกังำนในสำยกำรผลติ เทยีบกบัมำตรฐำนสมรรถนะที่
ได้ออกแบบไว้จำกระบบกำรพัฒนำบุคลำกรในสำยกำรผลิต 
(Operation Development System) เพือ่ค้นหำจดุแขง็ จดุอ่อน 
หรอืทีเ่รยีกว่ำ Competency Gap อนัจะน�ำไปสูก่ำรวำงแผน
พัฒนำที่ตรงจุดและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนิน
กำรจัดท�ำแผนเส้นทำงกำรฝึกอบรมทำงเทคนิค (Technical 
Training Roadmap) ของสำยวิชำชีพกำรผลิต และมีกำร

กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” 

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง ซักถาม  

และแลกเปลี่ยนความเห็น 

อย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่  

จัดเป็นประจ�าทุกไตรมาส

สร้ำงศนูย์จ�ำลองกำรควบคมุกำรผลติเสมอืนจรงิ (Operator 
Training Simulation Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงทักษะในกำรควบคุมกำรผลิตของ
พนักงำนได้อย่ำงปลอดภัย มีเสถียรภำพและประสิทธิภำพ 

• จดัท�ำโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำร
ด้ำนวิศวกรรมเคมีส�ำหรับพนักงำนสำยกำรผลิต (IRPC–
Chemical Engineering Practice School, I-ChEPs) เป็น
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี เพื่อพัฒนำพนักงำนระดับปฏิบัติกำรให้
มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมเคมี เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ สำมำรถแก้ปัญหำและปรับปรุงด้ำนกระบวนกำร
ผลิตให้ดียิ่งขึ้น 

• ปรบัปรงุระบบกำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน (Performance 
Management System “PMS”) โดยใช้กำรประเมิน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรม
องค์กรเป็นเกณฑ์กำรประเมินผลปฏิบัติงำนร่วมกับ KPI  
ที่ส่งเสริมกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง 
และมุ่งสู่เป้ำหมำยขององค์กร และน�ำผลกำรประเมินไปใช้
พัฒนำกำรท�ำงำน ผ่ำนกระบวนกำรสอนงำน (Coaching) 
และเชื่อมโยงกับระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำร 
ปฏิบัติงำน (Pay for Performance) เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้
กับพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี และส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงผลงำนที่เป็นเลิศ 

• สร้ำงและส่งเสรมิให้พนกังำนรบัรูแ้ละเข้ำใจในกระบวนกำร
จดัเกบ็องค์ควำมรู ้(KM Process) เพือ่น�ำไปเชือ่มโยงเข้ำกบั
กำรปฏิบัติงำนประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ให้มีกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) 
ภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่มทั่วทั้งองค์กร น�ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งควำมรู ้(Knowledge Base Organization) 
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มปีระสทิธภิำพ ตลอดจนเป็นระบบนเิวศในเขตประกอบกำรฯ 
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

• ด�ำเนนิโครงกำรบรหิำรจดักำรศนูย์เรยีนรูเ้ครอืข่ำยชมุชน 
ให้เป็นต้นแบบและศูนย์รวมแห่งกำรเรียนรู้มิติด้ำนสุขภำวะ
กำยใจ และเศรษฐกิจ ให้ประชำชน เยำวชน และชุมชน ได้
ศกึษำเพือ่พฒันำคณุภำพชวีติ สร้ำงเสรมิรำยได้ และส่งเสรมิ
กำรศกึษำ พร้อมทัง้จดัท�ำคลนิกิปันน�ำ้ใจ เพือ่ตรวจและรกัษำ
ให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

• ร่วมกับทัพเรือภำคที่ 1 จัดกิจกรรม “ค่ำยผู้น�ำเยำวชน 
รักษ์ไทย รักทะเล รุ่นที่ 3” ณ กองพันทหำรสื่อสำร กองพล
นำวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือส่งเสริมและ 
ปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชำยฝั่งทะเลให้เยำวชน 
ตลอดจนประชำสัมพันธ ์ ให ้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล

• จัดตั้งศูนย์วิจัยกำรเกษตรเครือข่ำยชุมชน บริษัทฯ ร่วม
กับคณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหำ
ภำคกำรเกษตรในพ้ืนทีจ่งัหวดัระยอง โดยเน้นในเขตเทศบำล
นครระยองและในพื้นที่ 4 ต�ำบล คือ นำตำขวัญ ตะพง  
บ้ำนแลง และเชิงเนิน โดยคณะเกษตรฯ จะให้ควำมร่วมมือ
สนับสนุนงำนวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือช่วยเกษตรกร 
และพัฒนำอำชีพเกษตรกรรม

• สนบัสนนุเมด็พลำสตกิ Polypropylene Homopolymer 
1102 H ซึ่งเป็นเม็ดพลำสติกต้ำนแบคทีเรีย POLIMAXX 
BANBAX ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทฯ จ�ำนวน 20 ตัน 

2. ด้านสังคม

นอกจำกกำรสร้ำงกำรเตบิโตทำงธรุกจิแล้ว บรษิทัฯ ยงัด�ำเนนิ
งำนด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และให้ควำมส�ำคญั
กับกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจให้อยู่ร่วม
กันได้อย่ำงมีควำมสุข กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้

• ร่วมมือกับเทศบำลนครระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่น�้ำ 
ระยองและป่ำชำยเลน จัดท�ำโครงกำรก่อสร้ำงหอชมวิว 
ศูนย์กำรเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำชำยเลน พระเจดีย์กลำงน�้ำ 
เฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เนือ่งในโอกำส
พระรำชพธิมีหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธนัวำคม 
2554 เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนระบบนิเวศ 
ป่ำชำยเลนให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ตลอดจน
เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของจังหวัดระยอง

• มอบทุนกำรศึกษำให้กับเยำวชนของต�ำบลหนองบัวและ
ต�ำบลบำงบุตร โดยมอบทุนกำรศึกษำให้หมู่บ้ำนละ 3 ทุน 
รวมทั้งสิ้น 69 ทุน จ�ำนวนเงิน 1,449,000 บำท เพื่อสร้ำง
ก�ำลังใจให้กับเยำวชนให้ขยันเรียนและพัฒนำตัวเองให้เป็น
ก�ำลังส�ำคัญของครอบครัวและประเทศชำติต่อไป

• ด�ำเนนิโครงกำรจดัท�ำแนวป้องกนัมลภำวะ (Protection 
Strip) โดยใช้วิธีกำรปลูกป่ำเชิงนิเวศ โดยให้ชุมชนรอบเขต
ประกอบกำรฯ เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิโครงกำรเฟส 2 
ซึง่ได้ปลกูต้นไม้ในพืน้ทีโ่ครงกำร จ�ำนวนทัง้สิน้ 180,000 ต้น 
เป็นระยะทำง 6,000 เมตร ส่งผลให้มีแนวป้องกันมลภำวะที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมและตรวจเยี่ยมเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

รายงานผลการด�าเนินงาน
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มูลค่ำ 1 ล้ำนบำท ให้กับมูลนิธิขำเทียม ต�ำบลดอนแก้ว 
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

• ลงนำม MOU ร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง พร้อม
กับกลุ่ม ปตท. และ SCG ด�ำเนินโครงกำร To Be Number 
One ในสถำนประกอบกำร และได้จดัตัง้ชมรม To Be Number 
One IRPC 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ
สิง่แวดล้อม โดยบรหิำรจดักำรตำมใช้กลยทุธ์ 4P (Process, 
People, Partners และ Professional) ส่งผลให้เกดิผลส�ำเรจ็ 
ดังนี้

• ข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมลดลงเมื่อเทียบผลกับปีที่
ผ่ำนมำ ด้วยกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ใน 2 ส่วน ดังนี้

 1. กำรลดผลกระทบที่แหล่งก�ำเนิด เช่น โครงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตด้วยกำรปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ และกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 2. กำรเข้ำถึงชุมชน เช่น กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำน
ภำคสนำม โครงกำรปลูกป่ำธรรมชำติรอบเขต 
ประกอบกำรฯ (Protection Strip) และโครงกำร
ปลูกป่ำชำยเลน 

• จ�ำนวนอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบผลกับปีที่ผ่ำนมำด้วย 
กำรสร้ำงจิตส�ำนึกและปรับพฤติกรรมของพนักงำนและ 
ผู้รับเหมำ ด้วยกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เช่น จัดท�ำ  
Workshop กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในองค์กร  
จัดท�ำระบบรำยงำนและเก็บข้อมูลกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภยั (e-Unsafe Report Tracking) กำรประเมินควำม
เสี่ยง และกำรส่งเสริมให้ผู้รับเหมำท�ำ Self Audit 

• ได้รับรำงวัล 3 STAR AWARD ซึ่งเป็นรำงวัลสูงสุด 
ของกำรเข้ำประกวด QCC ในงำน ICQCC 2012 ณ กรุง
กัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย จำกแผนกกำรกลั่นน�้ำมัน  
2 ในหัวข้อเรื่อง “ลดปริมำณ Spent caustic ที่ 46C003 
กรณี Shake test off spec” 

• ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW Awards จ�ำนวน 5 รำงวัล 
(4 กลุ ่ม) ซึ่ง CSR-DIW เป็นโครงกำรพัฒนำโรงงำน
อุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมีส่วนร่วม 

มุ่งเน้นอุตสำหกรรมสีเขียว และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้สำมำรถปรับตัวสู่มำตรฐำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงเป็นระบบ โดยมีรำงวัล ดังนี้

 - CSR-DIW Award 2555 ได ้แก ่  โรงงำน 
Condensate, PW, LBOP และ Polyol 

 - CSR-DIW for Beginner Award 2555 ได้แก่ 
โรงงำน ACB 

 - CSR-DIW Continuous Awards 2555 ได้แก่ 
โรงงำน ETP, HDPE, PP,BTX และ PS 

 - CSR-DIW Network Awards 2555 ประกอบ 
ด้วยด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ โครงกำร
ปรับปรุงระบบน�้ำประปำชุมชน ต�ำบลนำตำขวัญ 
(โรงงำน ETP, HDPE, PP, BTX และ PS) และ
ด้ำนคู่ค้ำ (In Supply Chain) 2555 ได้แก่ โรงงำน 
ETP ขอบข่ำยห่วงโซ่อุปทำน/ คู่ค้ำ: บจก.นำลโก้ 
อนิดสัเทรยีล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) และ โรงงำน ACB 

• ลงนำมบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศบนพ้ืนที่กว่ำ 2,000 ไร่ ภำยใต้แนวคิดกำรพัฒนำ
เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมเชงินเิวศ (ECO Concept) เพือ่
ให้เกดิผลขึน้อย่ำงเป็นรปูธรรม และมคีวำมครบถ้วนสมบรูณ์
ยิ่งขึ้น โดยเขตประกอบกำรฯ ถือว่ำเป็นต้นแบบของกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศรำยแรกของจังหวัดระยอง 

• พฒันำเครือ่งจมกูอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Nose) เพือ่วเิครำะห์
มลภำวะด้ำนกลิน่ของเขตประกอบกำรฯ และสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้กับชุมชนโดยรอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ



90

4. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ 
และแผนงำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ปีระจ�ำปี 2555 ทีอ่นมุตัิ
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ สรุปผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
ดังนี้

• เปิดเผยข้อมูลเพื่อเผยแพร่แนวทำงกำรก�ำกับองค์กร 
ตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ

 - จัดท�ำรำยงำน Communication on Progress  
ปี 2555 ตำมพันธะข้อตกลงกำรเป็นสมำชิก UN 
Global Compact ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรท�ำธุรกิจและ
จ�ำเป็นต้องเกดิรำยกำรระหว่ำงกนักบัผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี
หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง

 - จัดท�ำสมุดปกขำว “Thailand Petroleum and 
Petrochemical Synergy Flow Chart” เพ่ือให้ 
เห็นภำพรวมของลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

 - ให้ข ้อมูลในกำรประกวด CSR Award ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเวทีระดับ
สำกลอื่นๆ

• ยกระดับกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ สูม่ำตรฐำน
สำกล โดยก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้
เสยี เพือ่ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ และเตรยีมควำม
พร้อมตำมทิศทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของประชำคม
อำเซียน (ASEAN CG SCORECARD) 

• จัดกิจกรรมพนักงำน IRPC CG Red Carpet ในวันที่ 
11 มถินุำยน 2555 โดยให้พนกังำนและทมีงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั
จำกภำยนอกมำแสดงให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จที่ได้รับจำก
กำรน�ำหลัก CG ทั้ง 6 ประกำร ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
(ศักยภำพ + แรงบันดำลใจ + หลัก CG 6 ประกำร = ควำม
ส�ำเร็จ) 

• ส�ำนักตรวจสอบภำยในได้จัดพิธีมอบรำงวัล “เพชรน�้ำ
หนึ่ง (Diamond Award)” ประจ�ำปี 2555 ให้กับหน่วยงำน
ทีม่กีำรก�ำกบัดแูลด้ำนกำรควบคมุภำยในดเีด่น โปร่งใส และ
มุ่งเน้นกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยจัดท�ำโครงกำรประกวดแนวคิด “ผู้ถือหุ้นไออำร์พีซี ร่วม
ระบำยสเีขยีวให้สงัคมไทย” เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ได้ร่วม
เสนอโครงกำร หรือแนวทำงในกำรพัฒนำสังคมไทยไม่ว่ำจะ

บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั Golden Peacock Award 2012 (Winner)-Excellence 

in Corporate Governance จาก Institute Directors ประเทศอินเดีย

นายอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รบัประกาศเกยีรตคิณุเป็นบคุคล

ตวัอย่างในภาคธรุกจิพลงังานและสาธารณปูโภค จากมลูนธิสิภาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

โครงการประกวดแนวคิด "ผูถ้อืหุน้ไออาร์พีซ ีร่วมระบายสีเขียวให้สังคมไทย" 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานผลการด�าเนินงาน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

เป็นสังคมเมือง ชนบท หรืออุตสำหกรรม ให้เป็นสังคมเชิง
นิเวศ 

• จัดท�ำโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำง
จติส�ำนกึต่อสงัคมในเรือ่งควำมรบัผดิชอบขององค์กรต่อผูม้ี
ส่วนได้เสยีของบรษิทัฯ โดยเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง 
บริษัทฯ นักวิชำกำรจำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
นักวิชำกำรจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องค์กำรมหำชน) และสื่อมวลชนจำกส�ำนักพิมพ์ในเครือ 
มตชิน จดัพมิพ์หนงัสอื “อตุสำหกรรมเทรนด์ใหม่ ปฏบิตักิำร
กู้โลก” มีกำรเปิดตัวหนังสือไปเมื่อ 20 พฤศจิกำยน 2555 

• ได้รบัรำงวลั Golden Peacock Awards 2012 (Winner) 
–Excellence in Corporate Governance ในกลุ ่ม
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี จำกสถำบันกรรมกำร Institute of 
Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นรำงวัลด้ำนก�ำกับ
ดูแลองค์กรที่ดีในระดับสำกล เนื่องจำกมีกำรจัดกำรด้ำน
บริหำรองค์กรดีเยี่ยม พร้อมทั้งได้น�ำเสนอผลงำนด้ำน CG 
ในงำน London Global Convention 2012 ณ กรงุลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ

• นำยอธคิม เตบิศริ ิกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ไออำร์พซีี 
จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับประกำศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่ำง
ในภำคธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค จำกมูลนิธิสภำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในฐำนะที่น�ำ
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

• ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�ำปี 2555 จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553-2555)

• ได้รับกำรประเมนิผลส�ำรวจรำยงำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร
ทีดี่ของบริษทัจดทะเบยีน ประจ�ำปี 2555 โดยสมำคมส่งเสรมิ
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่ง
เป็นเกณฑ์สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552–2555) 

• สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของภำคีเครือข่ำยต้ำนทุจริตใน
เดือนธันวำคม 2555

5. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียง
ภำยใตก้ำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัตำ่งๆ ทีอ่ำจสง่ผลกระทบ

ต่อธุรกิจ นบัตัง้แต่ปัจจยัภำยใน เช่น กระบวนกำรด�ำเนนิกำร
ผลิต ควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิต 
ทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ ไปจนถึงปัจจัยภำยนอก เช่น 
สภำวะเศรษฐกิจโลก ควำมเคลื่อนไหวของอุปสงค์ อุปทำน
ในตลำด กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ โดยกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ 
บริษัทฯ เป็นกระบวนกำรที่ด�ำเนินกำรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นในทุกๆ ปีเม่ือถึง 
ช่วงเวลำของกำรจดัท�ำแผนธุรกิจ จะมกีำรทบทวนควำมเสีย่ง 
ในกระบวนกำรท�ำงำนตำมแผนงำนเดิมและแผนงำนใหม่ 
เพือ่ให้แผนด�ำเนนิงำนสำมำรถรองรบักบักจิกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละปีได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ ใน
ระดับของหน่วยงำน แต่ละหน่วยงำนจะด�ำเนินกำรทบทวน
ควำมเสีย่งในกระบวนกำรท�ำงำนเช่นเดยีวกบัในระดบับรษัิท 
และหำกภำยหลังจำกที่ประเมินระดับควำมเสี่ยงแล้วอยู่ใน
ระดบัสงูและส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส�ำคญั จะยก
ระดบัควำมเสีย่งดงักล่ำวขึน้เป็นควำมเสีย่งระดบัองค์กรเพือ่
บริหำรจัดกำรต่อไป ซึ่งในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงนั้น 
บริษัทฯ ประเมินโอกำสในกำรเกิดและผลกระทบของควำม
เสี่ยงทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ เช่น กำรใช้เครื่องมือ
ทำงสถิติ คือ ใช้วิธี Value at Risk และแบบจ�ำลอง Monte-
Carlo Model ส�ำหรับกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และกำร
วัดผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้

ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดเป็น
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรเพือ่เชือ่มโยงกำร
จดักำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดยีวกนั โดยมคีณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ท�ำหน้ำที่
พิจำรณำและให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับควำมเส่ียงและมำตรกำร
ควบคุมควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิผล โดยหน่วยงำนบรหิำรควำมเส่ียงและผู้รบัผดิชอบ
ควำมเสี่ยง (Risk Owner) มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
ผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุไตรมำส นอกจำก
นี้บริษัทฯ ยังได้มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจัดท�ำคู่มือในกำร
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2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีรำยได้และต้นทุนวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
เหรยีญสหรฐัฯ หรอืซือ้ขำยโดยองิรำคำจำกตลำดโลกทีท่�ำกำร
ซื้อขำยในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และแปลงจำกสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบำท ด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ตำมทีร่ะบใุนสญัญำซือ้ขำย ดงันัน้ ก�ำไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ซึง่
จะถูกแปลงเป็นรูปเงินบำทนั้นจะได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินบำทและ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระดับสูง 

แนวทางลดความเสีย่ง : เพือ่ไม่ให้กระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรช�ำระค่ำใช้จ่ำย และหนีเ้งินกูใ้นรปูสกลุเงนิบำท บรษิทัฯ 
มแีนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยจดัสดัส่วนเงนิกูส้กลุเงนิ
เหรยีญสหรฐัฯ ให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงรำยได้ของบรษัิทฯ 
และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำย Natural Hedge หรือกำรขำย
สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ล่วงหน้ำเพือ่รองรบักำรช�ำระค่ำใช้จ่ำย
ที่เป็นสกุลเงินบำท

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงที่ท�ำให้
กระบวนกำรผลิตหยุดชะงัก โดยมีสำเหตุหลักจำกทั้งปัจจัย
ภำยในและปัจจยัภำยนอก เช่น อปุกรณ์และเครือ่งจกัรขดัข้อง 
ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกคน (Human Error) ไฟฟ้ำดับ กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิต กำรส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ และอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบ
กำรของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส�ำคญั โดยควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตัิ
กำรที่ส�ำคัญ มีดังนี้ 

3.1 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลดต�า่ลงของความพร้อมใน 
การผลิตของโรงงานหรือการหยุดชะงักของเครื่องจักร 
ที่ใช้ในการผลิต 

สบืเนือ่งมำจำกโรงงำนไออำร์พซีโีดยส่วนใหญ่เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 20 ปี ท�ำให้มีกำร
เส่ือมสภำพของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ภำยในโรงงำน 
และเกิดโอกำสสูงที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือหยุดชะงัก  
จึงจ�ำเป็นต้องมีแผนจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะ
ช่วยลดกำรสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่ำงมีประสิทธิผล 

แนวทางลดความเสีย่ง : บรษิทัฯ ยงัคงด�ำเนนิมำตรกำรใน
กำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่งจำกปีก่อนหน้ำ เนือ่งจำก
โครงกำรต่ำงๆ ที่เป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพของเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ ที่ได้

บรหิำรควำมเสีย่งเพือ่เป็นแนวทำงปฏบิตัภิำยในองค์กร รวม
ทั้งมีกำรจดัประชุม สัมมนำ อบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงให้แก่พนักงำนทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2555 ควำมเสี่ยงส�ำคัญขององค์กรที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินมำตรกำรบริหำร
จัดกำร เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 และผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลักในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ คือ น�้ำมันดิบ 
โดยในปี 2555 แนวโน้มรำคำน�้ำมันดิบยังคงผันผวนจำก
ปัจจัยหลักส�ำคัญ คือ ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในภูมิภำค
เศรษฐกิจส�ำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ยุโรป และจีน 
อีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจำกควำมยืดเยื้อของควำมไม่สงบ
ทำงกำรเมืองของประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกน�้ำมันรำยใหญ่ ตลอดจนอุบัติเหตุและภัย
ธรรมชำติร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นต่ำงๆ ทั้งนี้ 
ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันดิบดังกล่ำวส่งผลให้รำคำ
ผลติภัณฑ์ท้ังในกลุม่ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมผีนัผวนตำมไป
ด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบ
กำรของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

แนวทางการลดความเสีย่ง : บรษิทัฯ ยังคงด�ำเนนิมำตรกำร
บริหำรควำมเสี่ยงหลำยมำตรกำรอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีก่อน
หน้ำ ได้แก่ กำรประสำนควำมร่วมมอืกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอ�ำนำจในกำรต่อรอง บริหำรจัดกำร
ด้ำนสินค้ำคงคลังโดยน�ำระบบบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยปริมำณสินค้ำคงคลังที่จะเก็บให้อยู่ใน
ระดบัทีเ่หมำะสม น�ำเครือ่งมอืในกำรค�ำนวณเชงิเส้น (Linear 
Programming) และเครือ่งมอืบรหิำรกำรผลติ (Scheduling 
Programming) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรวำงแผนกำรซือ้
วตัถดุบิกำรผลติและกำรขำยผลติภัณฑ์ กำรท�ำสญัญำซือ้ขำย
ตรำสำรอนพุนัธ์โดยมกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยของรำคำ ปรมิำณ 
และระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนห่วงโซ่อุปทำนและด้ำนกำร
เงนิ (Hedging committee) นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ด�ำเนนิ
มำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพิม่เตมิ คอื กำรจดัหำน�ำ้มนัดบิ
ชนิดใหม่ที่ให้ก�ำไรส่วนเพิ่มสูงเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 
มุ่งเน้นกำรขำยผลิตภัณฑ์ชนิดที่ให้ก�ำไรส่วนเพิ่มสูง รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ (Specialty Product)
รายงานผลการด�าเนินงาน
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เริ่มด�ำเนินกำรมำนั้นเป็นโครงกำรระยะยำว ที่จะต้องด�ำเนิน
กำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำรติดตำมและควบคุมควำม
เสื่อมสภำพของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Corrosion Control & 
Monitoring) กำรปรับปรุงประสิทธิผลงำนบ�ำรุงรักษำตำม
แนวคิด 3P (Preventive, Predictive and Precision 
Maintenance) กำรลดระยะเวลำที่ใช้ในกำรหยุดกำรผลิต 
ให้สัน้ท่ีสดุโดยกำรวำงแผนและบรหิำรจดักำร ผูร้บัเหมำและ
อุปกรณ์ส�ำรองให้เกิดประสิทธิภำพ

3.2 ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของ
พนักงานและผู้รับเหมา 

แนวทางลดความเสี่ยง : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนกำร
ผลิตของบริษัทฯ มักเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้ำงภำยนอก
ของบริษัทฯ (outsource) เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น นอกจำกกำร
ด�ำเนินโครงกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำนของ 
บริษัทฯ แล้ว ยังด�ำเนินกำรครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้รับจ้ำง
ภำยนอกอกีด้วย โดยถอืเสมอืนหนึง่เป็นพนกังำนของบรษิทัฯ 
เช่น กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยก่อนกำรปฏิบัติงำน 
รวมถงึกำรก�ำหนดนโยบำยกำรปฏบิตังิำนโดยให้หวัหน้ำงำน
ก�ำกับดูแลกลุ่มผู้รับจ้ำงภำยนอกอย่ำงใกล้ชิดเสมือนเป็น
พนักงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังด�ำเนินโครงกำร
สร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัย (BBS: Behavior Based 
Safety) ซึ่งด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง และมุ่งเน้นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมควำมปลอดภัย (Safety Culture) 

3.3 ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องในหน่วยผลิตของ
เขตประกอบการไออาร์พีซีฯ 

แนวทางลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 
เพือ่เสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งของระบบไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิต 
เช่น โครงกำรระบบสมองกลเพือ่ประมวลผลและควบคมุกำร
สั่งกำรผลิต-จ่ำยไฟฟ้ำ (Power Management System) ซึ่ง
จะช่วยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงอุปสงค์ และอุปทำนในกำร
ใช้ไฟฟ้ำ ท�ำให้กำรบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำในกระบวนกำร
ผลิตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และสำมำรถลดผล
สูญเสียอันเนื่องจำกกำรเกิดไฟฟ้ำดับได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

3.4 ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
และการด�าเนินงานของบริษัทจากภัยแล้ง 

แนวทางลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ด�ำเนินกำรเฝ้ำติดตำม
ระดับน�้ำของอ่ำงเก็บน�้ำต่ำงๆ ในจังหวัดระยองอย่ำง
สม�ำ่เสมอ รวมทัง้มกีำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ปรมิำณน�ำ้ในระดบั
ต่ำงๆ เพื่อวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น�้ำของบ่อน�้ำใน
เขตประกอบกำร นอกจำกนี้ ยังได้เตรียมจัดหำแหล่งน�้ำ
ส�ำรองกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ โดยส�ำรองปริมำณน�้ำในบ่อน�้ำ
ในเขตประกอบกำรของบริษัทฯ ให้เพียงพอ

4. ความเสี่ยงจากการด�าเนินโครงการลงทุน

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีโครงกำรลงทุนส�ำคัญจ�ำนวนมำกเพื่อให้
เป็นไปตำมวสิยัทศัน์ทีก่�ำหนดไว้ โดยเป็นแผนกำรลงทุนระยะ
ยำวตั้งแต่ปี 2553–2557 เพื่อเสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของบรษิทัฯ และรกัษำอตัรำกำรเตบิโตของบรษิทัฯ ให้เป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
เช่น โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตโพรพิลีน (Propylene 
Booster Project) เพือ่ลดกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิ โครงกำรพฒันำ
คณุภำพน�ำ้มนัดเีซลและน�ำ้มนัเบนซนิให้เป็นเชือ้เพลงิสะอำด
ตำมมำตรฐำน Euro IV เป็นต้น

แนวทางลดความเสี่ยง: บริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรบริหำร
ควำมเส่ียงจำกกำรด�ำเนินโครงกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองจำก
ปีก่อนหน้ำ รวมทั้งบรรจุโครงกำรลงทุนส�ำคัญเข้ำเป็นควำม
เสี่ยงบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนิน
กำรอย่ำงใกล้ชิด และเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินโครงกำร
ต่ำงๆ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ 
ในทุกๆ ด้ำน ได้แก่ เวลำ งบประมำณ และผลตอบแทนกำร
ด�ำเนินโครงกำร นอกจำกนี้ ในเรื่องที่ต้องด�ำเนินกำรตำม
กฎหมำย ได้แก่กำรท�ำแบบประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรอื 

ด�าเนินโครงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย  

(BBS : Behavior Based Safety) อย่างเข้มข้น  

ทั้งต่อพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมาภายนอก
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อีไอเอ (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ประเมนิผลกระทบทำงสขุภำพ หรอื เอชไอเอ (Health Impact 
Assessment: HIA) นัน้ บรษิทัฯ ได้วำงแผนงำนอย่ำงละเอยีด
รอบคอบส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย มี
กำรสือ่สำรและประสำนกบัทัง้หน่วยงำนภำครฐั และชมุชนอย่ำง
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมข้อกฎหมำย
และอยู่ภำยในระยะเวลำที่วำงแผนไว้ 

5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกโรงงำนไออำร์พีซี มีสถำนที่ตั้งใกล้
แหล่งชุมชน หำกไม่มีระบบกำรควบคุมที่ดีอำจส่งผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณ 
ใกล้เคียงได้รวมท้ังยังอำจส่งผลกระทบต่อควำมร่วมมือและ
ควำมเข้ำใจที่ดีของชุมชนต่อบริษัทฯ

แนวทางลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มุ่งเน้น
กำรด�ำเนินกิจกำรภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติด้ำนควำม
ปลอดภัยและสิง่แวดล้อม มำตรฐำนระบบจดักำรอำชวีอนำมยั
และควำมปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 มำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่ำงเคร่งครัด รวมถึง
ยังมีกำรตรวจวัดค่ำของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) 
บริเวณสถำนประกอบกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ แม้ว่ำค่ำดังกล่ำว
จำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯที่ผ่ำนๆ มำไม่เคยเกินกว่ำ
ระดับมำตรฐำนก็ตำม ทั้งนี้ เพื่อเฝ้ำระวังและสำมำรถเข้ำ
บรหิำรจดักำรได้ทันทหีำกพบค่ำกำรตรวจวดัทีส่งูขึน้ผดิปกติ 
รวมถงึกำรจดัท�ำคลงัข้อมลูของสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยบรเิวณ
สถำนประกอบกำรเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมในระยะยำว

แนวทางลดความเส่ียงด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ 
ด�ำเนินโครงกำร CSR (Corporate Social Responsibility) 
อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำม
สัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กำรสร้ำงและ
บูรณะสำธำรณูปโภคต่ำงๆ กำรให้ทุนกำรศึกษำ กำรเปิด
โอกำสให้ชุมชนและบริษัทฯ ได้มีควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนิน
กิจกำรต่ำงๆ ผ่ำนโครงกำร Open House กำรด�ำเนินงำน
ศูนย์ประสำนงำนภำคสนำมเพื่อลงพื้นที่ประสำนงำนและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆกับชุมชน ตลอดจนกำรร่วมซ้อมแผน
ฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงำนภำครัฐ

6. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือ เหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจ 

    ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

เนือ่งด้วยสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั ได้
เกิดภัยคุกคำมต่ำงๆ ขึ้นรอบตัว และอำจส่งผลกระทบท�ำให้
ธุรกิจเกิดกำรหยุดชะงักได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียม
ควำมพร้อมและมำตรกำรรองรับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิด
ขึน้ เพือ่ช่วยลดควำมสญูเสยี ปกป้องภำพลกัษณ์ชือ่เสยีง และ
กิจกรรมส�ำคัญทำงธุรกิจ

แนวทางลดความเสีย่ง : บรษิทัฯ ได้น�ำมำตรฐำนและระบบ
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) มำใช้ในกำรจดัท�ำแผนป้องกนัและลด
ผลกระทบ ที่เกิดจำกกำรหยุดชะงักของธุรกิจ โดยอยู่ภำยใต้
กำรก�ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ในกำรนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP) อย่ำงเตม็รปูแบบ รวมถงึกำรด�ำเนนิ
กำรซ้อมแผนฯ โดยได้น�ำมำตรฐำนสำกล BS25999 และ 
ISO 22301 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม
รองรับวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ เช่น เหตุกำรณ์ไฟไหม้ จลำจล 
น�้ำท่วม โรคระบำด เป็นต้น

ศูนย์ควบคุมสั่งการไฟฟ้าและไอน�้า หรือ Energy dispatching center 

(EDC) เฝ้าระวงัและบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและไอน�า้ภายในเขตประกอบการ 

ไออาร์พีซี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานผลการด�าเนินงาน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ภาวะตลาด 
และแนวโน้มอุตสาหกรรม

1. การตลาดและภาวะการแข่งขันผลิตภัณฑ์ 
 ปิโตรเลียม

ภำวะตลำดน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูป ในปี 2555 รำคำ
น�ำ้มนัดบิมีควำมผนัผวนสงูโดยรำคำน�ำ้มนัดบิดไูบเคลือ่นไหว
อยู่ในกรอบ 94-122 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยมีรำคำ
เฉลี่ยอยู่ที่ 109 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นจำกรำคำ
เฉลี่ยในปี 2554 ที่ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ทั้งนี้รำคำ
น�้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่ำ 120 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
ในช่วงไตรมำส 1 โดยมีสำเหตุหลักจำกปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมืองในตะวันออกกลำงส่งผลให้เกิดภำวะอุปทำน
ตงึตวั แต่ในช่วงไตรมำส 2 รำคำน�ำ้มนัดบิปรบัตวัลดลงอย่ำง
ต่อเนือ่ง เป็นผลมำจำกควำมกงัวลเรือ่งปัญหำเศรษฐกจิโลก 
โดยเฉพำะวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำและจีน ซึ่งส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้
น�้ำมันในตลำดโลกลดลง

ด้ำนสถำนกำรณ์น�้ำมันภำยในประเทศในปี 2555 กำรใช้
น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.6 โดยกำรใช้เบนซนิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 กำรใช้ดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจำกกำร
ขยำยตัวของเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลัง ประกอบกับภำค
อุตสำหกรรมบำงชนิดที่ประสบอุทกภัยเร่งผลิตในช่วงครึ่งปี
หลงั ท�ำให้ภำคอตุสำหกรรมมคีวำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัมำกขึน้
กำรใช้น�ำ้มนัเตำเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 และกำรใช้น�ำ้มนัเครือ่งบนิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 กำรใช้ LPG รำยสำขำในปี 2555 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.1 โดยสำขำครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วนมำกที่สุดมีกำร
ใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.0 เนือ่งจำกรฐับำลได้ตรงึรำคำขำยปลกี
ก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555 อยู่ที่ 18.13 
บำทต่อกโิลกรัม ส่งผลให้ภำพรวมกำรใช้ LPG ในภำคครวัเรอืน
เพิม่สงูขึน้ กำรใช้เป็นวตัถดุบิในอุตสำหกรรมปิโตรเคมเีพิม่ขึน้
ร้อยละ 4.1 จำกควำมต้องกำรในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีม ี
แนวโน้มขยำยตัวสูง กำรใช้ LPG ในรถยนต์ยังคงมีกำรใช้
อยูใ่นระดับสงูโดยจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.8 เนือ่งจำกรำคำ LPG 
ยงัคงถกูกว่ำรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ในขณะทีภ่ำคอตุสำหกรรม
มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 12.3 

บริษัทฯ เน้นกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์น�้ำมันให้ได้
มำตรฐำนตำมท่ีกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด อีกทั้งยังเน้นกำร
ขำยผ่ำนช่องทำงที่ก�ำไรสูงสุด โดยก�ำหนดรำคำน�้ำมันให้
เหมำะสมสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของตลำด และกำรร่วมมอื 
กบับรษัิทในเครือเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในกำรวำงกลยทุธ์
กำรขำย

แนวโน้มราคาน�้ามัน

รำคำน�้ำมันดิบและรำคำน�้ำมันส�ำเร็จรูปในตลำดโลกยังคงมี
แนวโน้มปรบัตวัลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง เนือ่งจำกเศรษฐกจิโลก
อ่อนแอจำกปัญหำวกิฤตหนีส้นิยโุรป และกำรชะลอตวัลงของ
เศรษฐกจิจนี ท�ำให้โลกมคีวำมต้องกำรน�ำ้มนัน้อยลง แต่กำร
ผลิตน�้ำมันกลับสูงขึ้นโดยเฉพำะในสหรัฐอเมริกำ ส่งผลให้
สต๊อคน�้ำมันมีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน กดดันรำคำน�้ำมันให้ลด
ต�่ำลง ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวอำจไม่ได้ส่งผลกระทบชั่วครำว 
เนื่องจำกรำยงำนของทบวงพลังงำนสำกลเก่ียวกับตลำด
น�้ำมันในระยะกลำง (IEA Medium-Term Oil Market 
Report) ที่เผยแพร่เมื่อกลำงเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ ระบุว่ำ
ควำมต้องกำรน�ำ้มนัของโลกระหว่ำงปี 2554-2559 จะลดลง
จำกประมำณกำรเดิมที่ IEA เคยคำดกำรณ์ไว้ถึง 5 แสน
บำร์เรลต่อวัน เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตรำชะลอ
ตัวลง ประกอบกับประสิทธิภำพที่สูงขึ้นในกำรประหยัด
พลังงำน และกำรเพิ่มกำรผลิตอย่ำงมำกในประเทศอิรักและ
ทวีปอเมริกำเหนือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสหรัฐอเมริกำ โดย
รำยงำนของส�ำนักงำนสำรสนเทศด้ำนพลังงำน (EIA) ของ
กระทรวงพลังงำนของสหรัฐฯ ระบุว่ำกำรผลิตน�้ำมันดิบใน
ประเทศของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมำอยู่ท่ี 6.6 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบมำกกว่ำ 17 ปี ผลจำกกำรท่ี
สหรฐัฯ ซึง่เป็นประเทศทีบ่รโิภคน�ำ้มนัเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก
มคีวำมต้องกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัจำกตลำดโลกน้อยลงในอนำคต 
ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปยังไม่มีแนวโน้มจะฟื้นตัวในระยะ
เวลำอีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำ และเศรษฐกิจจีนซึ่งเคยเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนควำมต้องกำรน�้ำมันในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำและ
บริโภคน�้ำมันเป็นอันดับสองของโลกก็ยังคงชะลอตัวลง 

บริษัท ส่วนแบ่งตลำดในประเทศ
ปตท. 31%
เอสโซ่ 16%
บำงจำก 12%
เชลล์ 11%
ไออำร์พีซี 9%
เชฟรอน 8%
ผู้ค้ำรำยย่อยอื่นๆ 13%

ผู้ประกอบกำรหลักในอุตสำหกรรมน�้ำมันในประเทศที่ส�ำคัญ 
ประกอบด้วย ปตท. เชลล์ เอสโซ่ เชฟรอน และบำงจำก โดย
ส่วนแบ่งกำรตลำดน�้ำมันส�ำเร็จรูปภำยในประเทศ มีดังนี้
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ลักษณะของลูกค้า หรือช่องทางการจ�าหน่าย แบ่งได้ดังนี้
• กำรจ�ำหน่ำยให้ผู้ค้ำขำยตรงอุตสำหกรรม (Industry)  
เช่น บรษิทัรถ เรอืขนส่งสนิค้ำและรถโดยสำร กจิกำรประเภท
ก่อสร้ำง และอื่นๆ รวมทั้งกำรขำยให้บริษัทในเครือด้วย

• กำรจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำขำยส่ง (Wholesales/ Jobber)  
ทัง้รำยเลก็และรำยใหญ่ เพือ่ไปจ�ำหน่ำยต่อให้กบัผูค้้ำขำยตรง 
และขำยปลีก

• กำรจ�ำหน่ำยให้ผู้ค้ำมำตรำ 7 เป็นกำรจ�ำหน่ำยให้กับ
บรษิทัผูค้้ำน�ำ้มนัทัง้ขนำดใหญ่และปำนกลำง ซึง่มคีลงัน�ำ้มนั
เป็นของตนเอง และน�ำน�้ำมันเหล่ำนี้ไปจัดจ�ำหน่ำยต่อผ่ำน
ระบบเครือข่ำย และช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทเหล่ำนั้น
ไปสู่ผู้บริโภคน�้ำมันปลำยทำงอีกทอดหนึ่ง

• กำรส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้ำน�้ำมันในต่ำงประเทศ 
แบ่งเป็นกำรขำยทำงเรือ โดยมีตลำดหลักในเขตภูมิภำค
เอเชีย เช่น สิงคโปร์ กัมพูชำ และเวียดนำม และกำรส่งออก
ทำงรถโดยมตีลำดหลกัในประเทศแถบอนิโดจนี เช่น จนีตอน
ใต้ กัมพูชำ ลำว และพม่ำ ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดส่งออก
รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของยอดกำรจ�ำหน่ำยทั้งหมด 

• Bunker เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัดเีซล หรอื Automotive 
Diesel Oil (ADO) และน�้ำมันเตำ (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มำ
ใช้บริกำรท่ำเทียบเรือของบริษัทฯ

• Fishery เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับสมำคมประมง 
ในน่ำนน�ำ้เป็นน�ำ้มนัดเีซลชนดิก�ำมะถนั 0.7% และเตมิสเีขยีว 
โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 64

กลยุทธ์การแข่งขัน

บรษิทัฯ เน้นกำรปรบัรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนัได้ เพือ่รกัษำส่วน
แบ่งตลำด รวมทัง้เพ่ิมจ�ำนวนลกูค้ำและปรมิำณกำรจ�ำหน่ำย 
โดยรกัษำระดบัค่ำกำรตลำดให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมรวมถงึ
ด้ำนกำรบริกำรที่บริษัทฯ มีให้กับลูกค้ำ ดังนี้

• คลงัน�ำ้มนั บรษิทัฯ มคีลงัน�ำ้มนัจ�ำนวน 5 แห่ง เพือ่บรกิำร
ลกูค้ำทัว่ทกุภมูภิำค และเปิดบรกิำรตลอด 24 ชัว่โมง (เฉพำะ
คลังระยอง) ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มจุดจ�ำหน่ำยน�้ำมันที่
คลงัน�ำ้มนัไออำร์พซีแีม่กลอง จงัหวดัสมทุรสงครำม เพือ่เพิม่
กำรบริกำรลูกค้ำในเขตภำคตะวันตกและภำคใต้ตอนบน

• กำรขนส่ง บริษัทฯ มีบริกำรรถขนส่งน�้ำมันเพื่อจัดส่งให้
ลูกค้ำทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่ำเทียบเรือ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรรับน�้ำมันทำงเรือ

• บุคลำกร มีผู้แทนขำย เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำย รวม
ทั้งแผนกบริกำรงำนขำยไว้บริกำรลูกค้ำ และห้องออกตั๋วที่
คอยรบักำรสัง่ซือ้น�ำ้มนัจำกลกูค้ำโดยผ่ำนระบบ SAP ซึง่เป็น
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน โดยสำมำรถ
ปรับปรุงข้อมูลแบบ On-line และ Real Time ให้มีควำม 
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ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ที่มา : IRPC
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ถกูต้อง แม่นย�ำ และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั เพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรด�ำเนนิงำนและลดขัน้ตอนทีซ่�ำ้ซ้อน และเป็นฐำนข้อมลู
ที่สนับสนุนในกำรวิเครำะห์ ตัดสินใจ และบริหำรงำนส�ำหรับ
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ และหลังน�ำระบบ IRON 
หรือ IRPC Oil On Net ระบบบริหำรกำรจัดจ�ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมศักยภำพ 
ของระบบบริหำร Supply Chain ของบริษัทฯ เข้ำกับระบบ 
Total Business Solution ซึ่งบริษัทฯ พัฒนำขึ้นเพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำรในกำรท�ำธุรกรรมของลูกค้ำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจแล้ว ในขณะเดียวกันยังคง
ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับกำรใช้งำนใน Phase 
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรขำยในช่องทำงขำยส่วนอื่นต่อไป

• กำรตรวจสอบคณุภำพบรษิทัฯ มเีจ้ำหน้ำทีเ่ทคนคิไว้คอย
บริกำรให้ควำมรู้และแก้ปัญหำ รวมทั้งออกไปตรวจเช็ค
คุณภำพตำมสถำนีบริกำรคลังน�้ำมัน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
ด้ำนคุณภำพให้กับลูกค้ำ

2. การตลาดและภาวะการแข่งขันผลิตภัณฑ์ 
 ปิโตรเคมี

แนวโน้มกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเม็ด
พลำสติกไทยทั้งปี 2555 มีกำรขยำยตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม 
ยังมีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญบำงประกำรจำกภำวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป
และกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิจีน และจำกต่ำงประเทศทีเ่ป็น
ตลำดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศ
ญีปุ่่นมอีตัรำกำรขยำยตวัทีช่ะลอตวัลงเลก็น้อย รวมถงึปัญหำ
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกำ และหน้ีในสหภำพยุโรปที่ยังคง
ยืดเยื้อ อนึ่ง ประเทศจีนและเวียดนำมมีแผนกำรขยำยก�ำลัง
กำรผลิตเป็นจ�ำนวนมำกในช่วงปี 2556-2560 และบำงแห่ง

เริ่มทยอยเดินเครื่องกำรผลิต ส่งผลให้ตลำดมีควำมตึงตัว
และลดกำรน�ำเข้ำผลติภัณฑ์ปิโตรเคมจีำกไทย อย่ำงไรกต็ำม
คำดว่ำอตุสำหกรรมปิโตรเคมแีละเมด็พลำสตกิยงัได้รบัปัจจยั
หนุนจำกอุตสำหกรรมต่อเนื่องและควำมต้องกำรสินค้ำใน
ประเทศ เช่น อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ที่เร่ิมเดินเคร่ืองอย่ำงเต็มก�ำลังกำร
ผลิตในช่วงคร่ึงหลังของปี 2555 หลังจำกวิกฤตอุทกภัยใน
ปลำยปี 2554

ทั้งนี้ รำคำโมโนเมอร์และเม็ดพลำสติกในปี 2555 ปรับตัว
ตำมทศิทำงและควำมผันผวนของรำคำวตัถดุบิ คอืน�ำ้มันดบิ
และแนฟทำ โดยสถำนกำรณ์รำคำเม็ดพลำสติกช่วงเดือน
มกรำคม–พฤศจิกำยน ปี 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี 2554 รำคำโพลิโพรพิลีนลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 10 เฉลี่ย
อยูท่ี ่1,442 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั รำคำโพลเิอทลินีชนดิควำม
หนำแน่นสูง (HDPE) คงที่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,378 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อตัน รำคำโพลิสไตรีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,578 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และรำคำเอบเีอสลดลงร้อยละ 9 เฉลีย่
อยู่ที่ 1,989 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส�ำหรับรำคำโมโนเมอร์
พบว่ำ รำคำเอทลินีเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เฉลีย่อยูท่ี ่1,227 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อตนั รำคำโพรพลินีลดลงร้อยละ 9 เฉลีย่อยูท่ี่ 1,270 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และรำคำสไตรีนโมโนเมอร์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,467 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

แนวโน้มราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

สถำนกำรณธ์ุรกิจปิโตรเคมแีละเมด็พลำสติกในภำพรวมเริ่ม
มีแนวโน้มฟื้นตัวและขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำใน
ช่วงต้นปีมกีำรคำดกำรณ์ว่ำกำรเตบิโตยงัคงทรงตวั เนือ่งจำก
ผู้ผลติยงัคงชะลอกำรผลติและตดิตำมทศิทำงของกำรฟ้ืนตัว
ทำงเศรษฐกิจโลก รวมถึงแนวโน้มทิศทำงของรำคำต้นทุน

ตำรำงแสดงสัดส่วนปริมำณกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้�ำมันของบริษัทฯ

ประเภทกำรจ�ำหน่ำย สัดส่วน

1. กำรจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำขำยส่ง (Wholesales) 33%

2. กำรส่งออก (รวม Bunker & Fishery) 35%

3. กำรจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำมำตรำ 7 29%

4. กำรจ�ำหน่ำยให้ผู้ใช้อุตสำหกรรม (Industry) 3%
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วัตถดิุบ เม่ือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เริม่มคีวำมชดัเจนขึน้ ผูบ้รโิภค 
เริม่มีควำมเชือ่ม่ัน ท�ำให้กำรบรโิภคและกำรผลติเพิม่ขึน้ ส่งผล
ให้ควำมต้องกำรวัตถุดิบเม็ดพลำสติกเพิ่มสูงตำมและกำร
ขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมีปรับตัวดีขึ้นด้วย

ในปี 2556 กองทนุกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) คำดกำรณ์
ว่ำเศรษฐกจิโลกจะขยำยตวัในอตัรำร้อยละ 3.6 โดยเศรษฐกจิ
ของกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วจะขยำยตัวที่ประมำณร้อยละ 
1.5 ในขณะที่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ เช่น จีน อินเดีย มีอัตรำ
กำรขยำยตวัอยูใ่นเกณฑ์สงูทีร้่อยละ 8.2 และ 6.0 ตำมล�ำดบั 
แม้ว่ำ IMF จะประมำณกำรกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีน 
อินเดีย และบรำซิล ชะลอตัวลง แต่ยังไม่พบสัญญำณเชิงลบ
ที่จะส่งผลให้กำรขยำยตัวลดลงอย่ำงมำกของเศรษฐกิจใน
ประเทศเหล่ำนีโ้ดยปัจจยัทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรเตบิโตยงั
คงเป็นปัจจยัเดิมจำกปีก่อน อำท ิปัญหำเศรษฐกจิของสหรฐัฯ 
และหนี้สำธำรณะในสหภำพยุโรป ปัญหำควำมขัดแย้งใน
ตะวันออกกลำง มหันตภัยทำงธรรมชำติที่เกิดในประเทศทั่ว

โลก เป็นต้น ดังนั้นอุตสำหกรรมปิโตรเคมีไทยจึงหันมำให้
ควำมส�ำคญักบัตลำดในภมูภิำคเอเชยีมำกขึน้ โดยตลำดท่ีน่ำ
จับตำคือตลำดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกฉียงใต้ อย่ำงเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
เวยีดนำม และยงัคงให้ควำมสนใจประเทศจนีและอนิเดยี ซึง่
เป็นตลำดทีม่อีตัรำกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมต่อเนือ่งและ
มคีวำมต้องกำรสินค้ำสูง ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ผลติภัณฑ์
ปิโตรเคมีเพ่ือเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสูงตำมไปด้วย โดย
ปัจจยัทีย่งัส่งผลกระทบต่ออปุสงค์ของอตุสำหกรรมปิโตรเคมี
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ได้แก่ ควำมไม่แน่นอนของ
สภำพเศรษฐกจิโลก และนโยบำยของประเทศจนีหลงัจำกกำร
เปลีย่นแปลงผู้น�ำ อำจส่งผลให้ควำมต้องกำรสินค้ำชะลอตวัลง 
เนื่องจำกผู้ซื้อในตลำดส่วนใหญ่จะซื้อแต่เพียงพอใช้เท่ำนั้น 
และคำดว่ำตลำดน่ำจะกลบัมำฟ้ืนตวัช่วงไตรมำส 2 เป็นต้นไป 
ส�ำหรบัรำคำผลติภัณฑ์โมโนเมอร์และโพลเิมอร์ ยงัคงมแีนวโน้ม
ปรับตัวตำมรำคำต้นทุนวัตถุดิบอย่ำงรำคำน�้ำมันดิบ ก๊ำซ 
และแนฟทำ

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Naphtha MOP HDPE Film PP Film GPPS ABS

ม
.ค

. 
54

ม
ี.ค

. 
54

พ
.ค

. 
54

ก
.ค

. 
54

ก
.ย

. 
54

พ
.ย

. 
54

ม
.ค

. 
55

ม
ี.ค

. 
55

พ
.ค

. 
55

ก
.ค

. 
55

ก
.ย

. 
55

พ
.ย

. 
55

เหร�ยญสหรัฐฯ ตอตัน

ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมี

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ที่มา : ICIS
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ภำคอตุสำหกรรมปิโตรเคมยีงัคงเตรยีมควำมพร้อมและปรบั
ตวัเพือ่รองรบักำรเปิดกำรค้ำเสรใีนระดบัประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน หรือ ASEAN Economic Community : AEC โดย
ประเทศในอำเซียน 10 ประเทศ จะกลำยเป็นตลำดเดียวกัน
ในปี 2558 โดยกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทยมปัีจจยัสนบัสนนุ
จำกควำมต้องกำรด้ำนกำรอุปโภค บริโภค จำกกำรขยำยตัว
ของสังคมเมือง และกำรขยำยตัวของกำรลงทุนในภำค
อุตสำหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพำะสินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อเิลก็ทรอนกิส ์รวมไปถงึอตุสำหกรรมยำนยนต ์โดยประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนยังคงเป็นตลำด
ใหญ่ที่น�ำเข้ำเม็ดพลำสติกจำกไทย

กลยุทธ์การแข่งขัน

เนื่องจำกผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพลำสติกเป็นสินค้ำ 
ที่มีควำมเคลื่อนไหวของรำคำค่อนข้ำงสูงตำมปัจจัยหลำย
ประกำร โดยเฉพำะปัจจยัด้ำนต้นทนุวตัถดุบิตัง้แต่ น�ำ้มนัดบิ 
แนฟทำ และโมโนเมอร์ รวมถงึปัจจยัด้ำนอปุสงค์และอปุทำน
ทัง้ตลำดในประเทศและตลำดโลก ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบำย 
ก�ำหนดรำคำโดยพิจำรณำตำมปัจจัยดังกล่ำว โดยใช้รำคำ
อ้ำงอิงจำก ICIS CFR South East Asia เป็นพื้นฐำน 
ประกอบกบัปัจจยัภำยใน อำท ิสนิค้ำคงคลังและต้นทนุกำรผลติ 
เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดย
เน้นกำรเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต�่ำ จำกกำรที่บริษัทฯ ด�ำเนิน
ธุรกิจทำงด้ำนผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร รวมถึงมีระบบ
สนับสนุนกำรผลิต เช่น คลังเก็บวัตถุดิบ ท่ำเรือน�้ำลึก อย่ำง
เพียบพร้อม ท�ำให้บริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในด้ำนต้นทุนจึง
สำมำรถแข่งขันได้ในภำวะที่รำคำผลิตภัณฑ์ในตลำดตกต�่ำ

คุณภาพสินค้า

จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นผู ้บุกเบิกอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
รำยแรกของประเทศ มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและวิจัย
ควำมต้องกำรสินค้ำร่วมกับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำยำวนำน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกทุก
ประเภทของบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 
จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภำพอย่ำงสูงในกำรสร้ำงควำม
มั่นใจให้แก่ลูกค้ำในด้ำนคุณภำพสินค้ำที่ได้มำตรฐำนสำกล 
รวมถึงกำรจัดหำและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก
ใหม่ๆ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี ้บรษิทัฯ 
สำมำรถผลิตเม็ดพลำสติกทั้งที่เป็นเกรด Natural, Color 
Compounds และ Composites ซึ่งเป็นเม็ดพลำสติกผสม
สีและเติมสำรเสริมแรงต่ำงๆ ด้วยจุดเด่นของเม็ดพลำสติก

ดังกล่ำว จึงท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ใช้งำนเฉพำะด้ำนของลูกค้ำ เช่น งำนผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้ำ และชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น โดยโรงงำน Com-
pounding และ Composites ดังกล่ำวตั้งอยู่ภำยในบริเวณ
เดยีวกนักบัโรงงำนผลติเมด็พลำสตกิอืน่ๆ และอยูภ่ำยใต้กำร
จดักำรของกลุม่ไออำร์พซี ีจงึท�ำให้มคีวำมสะดวกและมีควำม
คล่องตัวในกำรตอบรับค�ำส่ังซื้อแบบเฉพำะเจำะจง (Tailor 
Made) ของลูกค้ำ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนกบริกำรด้ำน
เทคนิค ซึ่งสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลือกใช้เม็ดพลำสติก
ที่เหมำะสมก่อนกำรขำย และให้ค�ำปรึกษำและร่วมแก้ไข
ปัญหำกับลูกค้ำหลังกำรขำยอีกด้วย

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ ยงัค�ำนงึถงึกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม
ชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย โดยก�ำหนดนโยบำยกำรรกัษำ
สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภัยของพนกังำนและชมุชนอย่ำง
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เป็นรูปธรรมในทุกๆ ผลติภัณฑ์ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำน ISO14001 และ มอก. 18001 ในเม็ดพลำสติก
ทุกชนิด อีกทั้งในปี 2554 โรงงำนผลิตเอทิลีน เม็ดพลำสติก
โพลิเอทิลีน เม็ดพลำสติกโพลิโพรพิลีน และเม็ดพลำสติก 
โพลสิไตรีนยงัได้มำตรฐำนควำมรบัผดิชอบของผูป้ระกอบกำร
อุตสำหกรรมต่อสังคม [Standard for Corporate Social 
Responsibility (CSR-DIW)] จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

บริษัทฯ ได้รับรำงวัล CSR-DIW Award ประจ�ำปี 2555 โดย
โครงกำรกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมีส่วนร่วม (Flagship 
Project) ซึง่สำยงำนธุรกิจปิโตรเคมรีว่มกบั EPS Plant และ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยเมด็พลำสตกิ จดักจิกรรมทีบ้่ำนรำชำวด ีเมือ่
วันที่ 23 สิงหำคม 2555 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรำงวัล 
ICT Excellence Award ICONS Phase II โดยได้ส่งผล
งำน ICONS (IRPC Customer Oriented Network 
System) เข้ำร่วมประกวดกับ 40 บริษัทชั้นน�ำ โดยบริษัทฯ 
ได้รับรำงวัลในสำขำ Business Enabler Project

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไออำร์พีซี มีก�ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติก
กว่ำ 8 แสนตันต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลำสติกหลำกหลำย
ประเภท ได้แก่ HDPE, PP, EPS, PS, ABS และ SAN ท�ำให้
กำรเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำได้รับควำมสะดวกและ
ยืดหยุ่นมำกขึ้น เนื่องจำกเม็ดพลำสติกบำงประเภทสำมำรถ
ทดแทนกันได้ในบำงตลำด เช่น HDPE สำมำรถทดแทน PP
ได้ในงำนฉดีเคร่ืองใช้ภำยในครวัเรอืน งำนถงุสำน ผ้ำใบสำน 
กำรเลือกใช้เม็ดพลำสติกขึ้นกับปัจจัยหลำยประกำร เช่น 
คณุสมบตัขิองเมด็พลำสตกิแต่ละประเภท รำคำ และอปุทำน
ในตลำด อีกทั้งกำรเป็นผู้ผลิตเม็ดพลำสติกที่หลำกหลำยยัง
เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ โดยบริษัทฯ และตัวแทน
จ�ำหน่ำยท้ังในประเทศและต่ำงประเทศสำมำรถเสนอขำยเมด็
พลำสติกได้หลำกหลำย สำมำรถลดต้นทุนกำรขำยเฉลี่ยต่อ
หน่วยในกำรท�ำตลำดได้อีกด้วย

การบริการงานขาย

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้งำนระบบกำร
บรกิำรงำนขำยและกำรจัดส่งผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีท่นัสมยั
และได้น�ำระบบดังกล่ำวมำใช้งำนแล้วตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมำ 
และในปี 2555 บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบ IDEAL ให้ม ี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นดังนี้

• พัฒนำระบบ IDEAL เพื่อรองรับระบบ 3G คือ สำมำรถ
ถ่ำยเทและส่งต่อข้อมูลดิจิตอลไปยังอุปกรณ์โทรคมนำคม
ประเภทต่ำงๆ ให้สำมำรถรับส่งข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ปริมำณที่มำกขึ้นโดยไม่ขำดตอน (Seamless Delivery 
Service) ส่งผลให้ผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รู้สึกถึงกำร
เปลีย่นเซลล์ไซต์ (Cell Site) โดยมคีวำมเรว็ในช่วง 2 เมกะบติ
ต่อวินำที ถึง 14.4 เมกะบิตต่อวินำที

• พัฒนำระบบกำรจัดส่งสินค้ำให้ผู้ใช้สำมำรถติดตำมกำร
จัดส่งได้ทุกขั้นตอนแบบ Real Time

• นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มกีลยทุธ์ในกำรบรหิำรงำนขำยหลำก
หลำย ไม่ว่ำจะเป็นควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ กำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนกำรจัด
สัมมนำให้ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจและเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมีแก่ลูกค้ำ ซึ่งกิจกรรมที่จัดในปี 2555 ประกอบด้วย

 - ร่วมมือทำงวิชำกำรระดับโลกกับมหำวิทยำลัย
อ๊อกซฟอร์ด โดยบริษัทฯ เป็นรำยแรกในภำคพื้น
เอเชยีแปซฟิิคทีบ่รรลคุวำมร่วมมอืเพือ่กำรวจิยัและ
พัฒนำด้ำน High Performance Polymer ซึ่งน�ำ
ไปสู่กำรต่อยอดนวัตกรรมที่บริษัทฯ จะสร้ำงสรรค์
ขึ้นในอนำคตให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ด
พลำสติกคุณภำพสูงออกสู่ท้องตลำด

 - ลงนำมควำมร่วมมือในสัญญำ Technology  
Licensing Agreement ของโครงกำร Polypropylene 
Compound & Specialties เพื่อน�ำเทคโนโลยี 
HORIZON ของ JPP มำใช้ในกระบวนกำรผลติเม็ด
พลำสติกโพลิโพรพิลีน (PP Compound) และ
พลำสติกโพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษในหน่วยผลิต 
โพลิโพรพิลีนแห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่มีก�ำลังผลิต 
100,000 ตันต่อปี เพื่อน�ำไปผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
บรรจุภัณฑ์ใส่อำหำรแช่แข็ง ผ้ำอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ 
เป็นต้น

 - ร่วมกบับรษิทั Teijin Chemical Ltd. ผูม้คีวำมช�ำนำญ
ด้ำนธุรกิจพลำสติกและเคมี และบริษัท Itochu 
Plastic Inc. Trader บริษัทชั้นน�ำจำกญี่ปุ ่น  
ผู้เชีย่วชำญด้ำนธุรกิจเม็ดพลำสติกวิศวกรรม เพื่อ
พัฒนำด้ำนกำรตลำดและเทคโนโลยีกำรผลิตใน
ธุรกิจ Compound ศึกษำและวำงแผนร่วมทุน 
Compound Business ในประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่น
พัฒนำควำมแข็งแกร่งและกำรแข่งขันในระดับ
นำนำชำติ 

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม “สำรยับยั้งแบคทีเรีย” 
โดยใช้นำโนเทคโนโลยี ภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์  
“POLIMAXX BANBAX” เม็ดพลำสติกชนิดพิเศษ 
ที่ผสมสำรต้ำนแบคทีเรียเข้ำไปในเนื้อพลำสติก ซึ่ง
ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน JIS Z 2801 ของ
ประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) 
เพื่อผลิตชั้นวำงในห้องน�้ำจ�ำหน่ำยให้กับบริษัท 
สยำมเฮ้ำส์ แอนด์ โฮม จ�ำกัด เพื่อสุขอนำมัยที่ดี
ของผู้บริโภค สอดคล้องกับกระแสควำมนิยมเร่ือง
ควำมห่วงใยสุขภำพ 

 - จัดงำน IRPC Petrochemical Business Forum 
2012 “เพิ่มมูลค่ำสร้ำงโอกำสสู่เวทีโลก” ซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่เปิดมมุมองและกำรแสดงควำม
คิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศไทยทัง้ในระดบัมหภำคและจลุภำค อำทเิช่น 
คุณอธิคม เติบศิริ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท  
ไออำร์พซี ีจ�ำกดั (มหำชน) คณุอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ 
เลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชำติ (สศช.) คุณเจน น�ำชัยศิริ รอง
ประธำนสภำอุตสำหรรมแห่งประเทศไทย ดร.ไพรนิทร์ 
ชูโชติถำวร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) เพ่ือพร้อม
รบัมอืเศรษฐกจิและเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำร
ด�ำเนินธุรกิจ

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้ำกลุ่มเม็ดพลำสติกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำย (Agent) โดยบริษัทฯ ไม่มีกำรขำยสินค้ำให้ลูกค้ำ
รำยใดรำยหนึง่เกนิร้อยละ 30 ของยอดขำย และไม่มข้ีอผกูพนั
ว่ำจะขำยให้ลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่เกนิกว่ำร้อยละ 30 ของยอด
ขำยในอนำคต ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไม่มคีวำมเสีย่งในกำรพ่ึงพำ
ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง

การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

การจ�าหน่ายภายในประเทศ

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกเป็นวัตถุดิบพื้นฐำนที่ส�ำคัญของกำร
ผลติสนิค้ำอปุโภคโดยรวมของประเทศ บรษิทัฯ จงึมนีโยบำย
เน้นกำรขำยในประเทศ ในปี 2555 ยอดขำยร้อยละ 90 ของ

ยอดขำยในประเทศเป็นกำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยจ�ำนวน 
21 บรษิทั โดยมสีญัญำกำรแต่งตัง้ผูแ้ทนจ�ำหน่ำยและตวัแทน
จ�ำหน่ำย ส่วนใหญ่มคีวำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจมำเป็นเวลำนำน
กว่ำ 20 ปี จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ครบวงจร และมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย จึงส่งผลให้ตัวแทน
จ�ำหน่ำยสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนค่ำกำรตลำดและ
กำรบริหำรจัดกำร ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจระหว่ำง 
บริษัทฯ กับตัวแทนจ�ำหน่ำยมีควำมมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจำกนี้
บรษิทัฯ ยงัมกีำรขำยตรงให้กับลกูค้ำทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื โดย
พิจำรณำถึงควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรช�ำระเงิน

การส่งออก

ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขำยต่ำงประเทศของผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลำสติกจำกกำรขำยผ่ำนตัวแทนกำรค้ำในต่ำงประเทศ 
ซึง่มคีวำมสมัพนัธ์ใกล้ชดิทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ เป็นระยะเวลำ
ยำวนำน โดยกลยทุธ์ทำงกำรตลำดของบรษิทัฯ จะเน้นจดุแขง็
ด้ำนคณุภำพและควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ กำรบรกิำร
ด้ำนเทคนิค และกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดย
ตัวแทนเหล่ำนี้มีเครือข่ำยใกล้ชิดกับผู้ใช้ปลำยทำงอย่ำง 
กว้ำงขวำงในตลำดหลักที่มีปริมำณกำรใช้เม็ดพลำสติกสูง 
ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนำม บังกลำเทศ ตุรกี และ
ปำกีสถำน เป็นต้น นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ขยำยตลำดส่ง
ออกไปยังภูมิภำคอื่น เช่น แอฟริกำ ยุโรป สหรัฐอเมริกำ 
เอเชียตะวันออกกลำง และออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบัน
บริษัทฯ สำมำรถขำยเม็ดพลำสติกไปยังประเทศต่ำงๆ ได้
มำกกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก
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3. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจท่าเรือ 

ในปี 2555 ภำวะกำรณ์น�ำเข้ำและส่งออกของประเทศมีกำร
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองมำกกว่ำ 6% จำกกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบำลผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ โดยสัดส่วนมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำ 10 อนัดับแรก นัน้มนี�ำ้มนัดบิ เคมภีณัฑ์ และสินค้ำ
เหล็ก อยู่ในอันดับต้นๆ นอกจำกนี้ยังมีสินค้ำประเภทสินค้ำ
กำรเกษตร สินแร่ และอื่นๆ ที่มีศักยภำพที่จะขยำยตัวต่อไป
ในอนำคต ซึ่งท่ำเรือไออำร์พีซีมีท่ำเรือทั้งที่เป็นท่ำเรือสินค้ำ
เทกองและท่ำเรือสินค้ำเหลวและก๊ำซ รวมทั้งถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะรองรับกำรเจริญเติบโตของกำรน�ำเข้ำ
และส่งออกสินค้ำในภำคตะวันออก อีกทั้งโอกำสที่จะรองรับ
กำรเกิดขึ้นของนิคมอุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) ใน
อนำคต

ธุรกิจท่ำเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ของไออำร์พีซี เน้นกลยุทธ์
กำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งได้แก่ท่ำเรือไออำร์พีซี ระยอง  
และถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximize  
Utilization) โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม
ให้สร้ำงผลก�ำไรให้กับหน่วยธุรกิจ เช่น กำรปรับปรุงถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำภำยนอก ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนำ
คลังน�้ำมันพระประแดง ให้เป็นศูนย์กลำงกำรจัดเก็บและ 
ขนถ่ำยผลิตภัณฑ์เอทำนอลและเคมีภัณฑ์พื้นฐำนเพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม ท่ำเรือยังได้มีกำรขุดลอกร่อง
น�้ำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ำเรือเพื่อเตรียมควำม
พร้อมให้บริกำรกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มข้ึน พร้อม
ทั้งยกระดบัมำตรฐำนกำรให้บรกิำรผ่ำนระบบออนไลน์ ท่ำเรอื 
ไออำร์พซีมีุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยระบบควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
และพร้อมรองรับกำรเติบโตของธุรกิจลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

• ท่ำเรอืสนิค้ำ (Bulk and Container Terminal & Liquid 
and Chemical Terminal) 

ด้วยกลยุทธ์กำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในกลุ่มธุรกิจเหล็กและ
สนิค้ำอืน่ๆ ส่งผลให้มกีำรมำใช้บรกิำรท่ำเรอืสนิค้ำเทกองเพิม่
มำกขึน้ รวมถงึขยำยกำรให้บรกิำรเช่ำพืน้ทีล่ำนกองและโกดงั
มำกกว่ำ 70,000 ตำรำงเมตร ท่ำเรือยังได้มีกำรขุดลอกร่อง
น�้ำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ำเรือเพื่อเตรียมควำม
พร้อมให้บริกำรกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น 

• ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services)

ด้วยกลยุทธ์กำรใช้ถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
และมปีระสิทธิภำพสูงสุด จงึมกีำรพัฒนำคลงัน�ำ้มนัไออำร์พซีี
พระประแดงให้เป ็นศูนย์กลำงกำรจัดเก็บและขนถ่ำย
ผลิตภัณฑ์เอทำนอลและเคมีภัณฑ์พื้นฐำน 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนที่จะเสริมศักยภำพของทั้งท่ำเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อ
รองรับกำรควำมต้องกำรใช้บริกำรจำกลูกค้ำภำยนอกและ
สร้ำงรำยได้ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ ต่อไป

4. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจบริหาร 
 และจัดการทรัพย์สิน

ปี 2555 ตลำดนคิมอตุสำหกรรมของประเทศไทย มกีำรขยำย
ตวัอยำ่งมำกในบรเิวณพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลตะวนัออกถงึร้อยละ 
85 เมือ่เทยีบกบัปี 2554 เนือ่งจำกภำวะเศรษฐกจิในประเทศ
มีกำรฟื้นตัวหลังจำกกำรเกิดอุทกภัยใหญ่เมื่อปี 2554 และ
นักลงทุนมัน่ใจว่ำบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง และปรำจีนบุรี 
น�้ำไม่ท่วม ส่งผลให้ที่ดินพร้อมขำยของนิคมอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ในพื้นที่ภำคตะวันออกลดลงเป็นอย่ำงมำก โดย 
นักลงทุนญี่ปุ ่นมีควำมสนใจลงทุนในนิคมอุตสำหกรรม
ประเทศไทยมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 ถึงร้อยละ 49 รองลงมำ
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรป ตำมล�ำดับ และกลุ่ม
อตุสำหกรรมทีผู่ป้ระกอบกำรมคีวำมสนใจลงทนุ ใน 5 อนัดบั
แรก ได้แก่ อตุสำหกรรมยำนยนต์และกำรขนส่ง อตุสำหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสำหกรรมครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
อเิลก็ทรอนกิส์ อตุสำหกรรมยำง พลำสตกิ และอตุสำหกรรม
เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอะไหล่ เป็นต้น 

บรษิทัฯ ซึง่มที�ำเลทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง และมพีืน้ทีจ่ดัสรร
พร้อมขำยส�ำหรับผู้ประกอบกำรทั่วไปที่สนใจลงทุนในนิคม
อตุสำหกรรมฯ ได้เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบันคิมอตุสำหกรรม
ระยอง (บ้ำนค่ำย) โดยสร้ำงตรำสัญลักษณ์ (Brand) “The 
Real ECO Developer (RECO)” ทีค่งภำพลกัษณ์ของ IRPC 
และกลุม่บรษิทั ปตท. ทีม่คีวำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมยัง่ยนื
ให้กบัชมุชนและสิง่แวดล้อมมำโดยตลอด มำเป็นภำพลกัษณ์
หลักของนิคมฯ โดยเน้นในกลุ่มธุรกิจที่ก�ำลังเติบโตอย่ำงสูง 
เช่น กลุ่มพลังงำนทดแทน กลุ่มธุรกิจไบโอพลำสติก (BIO 
Plastic) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม (Green 
Product) พลำสติกชีวภำพ (BIO Polymer) ที่ใช้วัตถุดิบจำก
ชีวภำพหรือผลผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ต่อสุขภำพและชีวิต และกลุ่มอุตสำหกรรมที่เติบโตอย่ำงต่อ

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
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เนือ่ง เช่น ชิน้ส่วนและยำนยนต์ รวมทัง้ศกึษำและเตรยีมกำร
รองรับในเร่ืองเส้นทำงคมนำคมขนส่งเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ประกอบกำรที่สนใจมำลงทุน ช่วยลดต้นทุนระบบ 
โลจกิติกส์ ทัง้ยงัเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรแข่งขนั นอกจำก
นั้นยังให้ควำมส�ำคัญกับช่องทำงสื่อสำร ที่สำมำรถสร้ำงกำร
รับรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงน่ำเชื่อถือ และเข้ำถึงผู้ประกอบกำรที่
มคีวำมสนใจ ลงทนุได้อย่ำงทัว่ถงึ โดยในปี 2556 มแีผนกำร
จัดท�ำเว็บไซต์ส�ำหรับนิคมอุตสำหกรรมฯ โดยใช้ภำษำไทย 
อังกฤษ ญี่ปุ่น และภำษำจีน ซึ่งเป็นภำษำของนักลงทุนที่เป็น 
กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งกำรจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ตำมท�ำเล
ทีต่ัง้ต่ำงๆ ซึง่เป็นสถำนทีท่ีน่กัลงทนุสำมำรถรบัรูไ้ด้โดยทัว่ไป

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจและ
กำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรบังคับใช้ตำมกฎหมำย อีกทั้งได้
เชิญผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ในหน่วยงำนรัฐมำเป็น
วิทยำกร เพื่อให้ควำมรู้และข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจนิคมอุตสำหกรรม เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรนิคม
อตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) รวมทั้งจำกหน่วยงำนภำคเอกชน 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมอืทำงธรุกจิ ให้นคิมอตุสำหกรรม
เป็นศนูย์กลำงและเป็นฐำนกำรผลติภำคอตุสำหกรรมทีส่�ำคญั 
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันอุตสำหกรรมไทย ตำม
นโยบำยกำรลงทุนของภำครัฐ  

ในปี 2556 เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรที่ดินนิคม
อุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) เพ่ือขำยแล้วก็จะเริ่มกำร
ก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ รวมทั้งด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดให้ได้ตำมแผนงำน 
ที่ก�ำหนด บริษัทฯ มีควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำม 
เชือ่มัน่ให้กับนกัลงทนุหรอืผู้ประกอบกำรทีม่คีวำมสนใจลงทุน
ในนิคมอุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) และสร้ำงรำยได้ให้
บริษัทฯ ได้ตำมเป้ำหมำยต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร

ผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4/2555 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 
16 ล้ำนบำท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีขำดทุนสุทธิ 
1,523 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ 66,418  
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33 ทั�งนี้ 
เป็นผลมำจำกปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้นจำก 12.05 ล้ำนบำร์เรล 
ในไตรมำส 4/2554 เป็น 15.80 ล้ำนบำร์เรล ในไตรมำส 
4/2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เนื่องจำกไตรมำส 4/2554 มี
กำรหยุดซ่อมบ�ำรุงใหญ่ตำมแผนเป็นเวลำ 49 วัน ส่วนรำคำ
ผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีก�ำไร
ขั�นตน้จำกกำรผลติตำมรำคำตลำด (Market GIM) ลดลงจำก 
9.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในไตรมำส 4/2554 มำอยู่ที่ 
6.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในไตรมำส 4/2555 และมี
ก�ำไรจำกสต๊อคน้�ำมันสุทธิรวม LCM จ�ำนวน 150 ล้ำนบำท 
(0.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) ในขณะท่ีไตรมำส 4/2554 
มีขำดทุนจำกสต๊อคน้�ำมันสุทธิรวม LCM จ�ำนวน 325  
ล้ำนบำท (0.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) 

บริษัทฯ มีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้นจำกก�ำไรจำกกำรขำยที่ดินนิคม
อุตสำหกรรม 362 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีก�ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 197 
ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำจำกกำรตีรำคำ
ใหม่และจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 443 ล้ำนบำท และต้นทุนทำง 
กำรเงินลดลง 166 ล้ำนบำท เป็นผลจำกมีก�ำไรจำกสัญญำ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต้นและอัตรำดอกเบี้ยจำกสกุลเงินบำท
เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจ�ำนวน 217 ล้ำนบำท ใน
ขณะทีค่ำ่เสือ่มรำคำเพิม่ขึ้น 269 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำรปรับ
มลูค่ำหุน้ไทยออยลล์ดลง 84 ลำ้นบำท และสว่นแบง่ก�ำไรจำก
บริษัทร่วมลดลง 15 ล้ำนบำท

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ 959 
ล้ำนบำท เทียบกับปี 2554 มีก�ำไรสุทธิ 3,941 ล้ำนบำท โดย
มีรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ 283,668 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 ทั้งนี้เป็นผลจำกปริมำณขำยที่เพ่ิมข้ึนเป็น 66.09 ล้ำน
บำร์เรล เทียบกับปีก่อนที่ 56.65 ล้ำนบำร์เรล หรือเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 16 สว่นรำคำผลติภณัฑ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 ขณะ
เดียวกันก�ำไรขั้นต้นจำกกำรผลิตตำมรำคำตลำดปรับตัว 
ลดลงมำอยู่ที่ 5.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะที่ปีก่อน
อยู่ที่ 9.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เป็นผลจำกอุปสงค์ที ่
ลดลงจำกปัญหำวกิฤตทำงกำรเงนิในยโุรป กำรชะลอตวัทำง
เศรษฐกจิในจนีและสหรฐัอเมรกิำ และมกี�ำไรจำกสต๊อคน�ำ้มนั
สุทธิรวม LCM จ�ำนวน 845 ล้ำนบำท (0.43 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบำร์เรล) เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนมกี�ำไรจำกสต๊อค 
น�้ำมันสุทธิรวม LCM จ�ำนวน 2,360 ล้ำนบำท (1.32 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล) 

บริษัทฯ มีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีก�ำไรจำกกำรตีรำคำ 
Platinum & Palladium ที่อยู่ใน Spent Catalysts จ�ำนวน 
282 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรขำยที่ดินนิคมอุตสำหกรรม
จ�ำนวน 362 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้มกี�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น
เพิ่มขึ้น 759 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำหุ้นไทยออยล์
เพิ่มขึ้น 510 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำและ
จ�ำหน่ำยทรัพย์สินรวมส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท
รว่มเพิม่ขึน้ 1,065 ลำ้นบำท ขณะทีค่ำ่เสือ่มรำคำเพิม่ขึน้ 892 
ลำ้นบำท และตน้ทนุกำรเงนิเพิม่ขึน้ 79 ลำ้นบำท จำกวงเงนิกู้
เพิม่ขึน้ท�ำใหด้อกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ 325 ลำ้นบำท ขณะทีม่กี�ำไร
จำกสญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงินตน้และอตัรำดอกเบีย้จำกสกลุ
เงนิบำทเป็นสกุลเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้จ�ำนวน 267 ลำ้นบำท
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

1. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

1.1 งบก�าไรขาดทุนรวม 

ไตรมำส ปี ไตรมำส ปี

4/2555 4/2554 3/2555 2555 2554 4/2555 4/2554 3/2555 2555 2554
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 30.82 31.16 31.50 31.22 30.63
ปริมำณน�้ำมันดิบน�ำเข้ำกลั่น (ล้ำนบำร์เรล) 15.50 11.10 16.36 64.22 58.25
รำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ย  

(เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล)
110.80 109.47 109.13 113.05 110.17

ขำยสุทธ ิ(1) 66,418 50,117 70,989 283,668 236,519 139.04 144.92 137.75 141.47 132.56
ต้นทุนวัตถุดิบตำมรำคำตลำด (63,216) (46,870) (67,648) (271,969) (219,326) (132.34) (135.53) (131.28) (135.64) (122.92)
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด 

(Market GIM)

3,202 3,247 3,341 11,699 17,193 6.70 9.39 6.48 5.83 9.64

ก�ำไร/ (ขำดทุน) จำกสต๊อคน�้ำมัน 
สุทธิรวม LCM

150 (325) 1,721 845 2,360 0.32 (0.94) 3.32 0.43 1.32

ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี 

(Accounting GIM)

3,352 2,922 5,053 12,544 19,553 7.02 8.45 9.81 6.26 10.96

รำยได้อื่นๆ (2) 715 294 299 1,833 1,166 1.50 0.85 0.58 0.91 0.65
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (237) (201) (244) (1,007) (986) (0.50) (0.58) (0.47) (0.50) (0.55)
ก�าไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญช ี

และรายได้อื่นๆ

3,830 3,015 5,108 13,370 19,733 8.02 8.72 9.91 6.67 11.06

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน (2,942) (2,863) (2,047) (9,245) (9,544) (6.16) (8.28) (3.98) (4.61) (5.35)
EBITDA 888 152 3,061 4,125 10,189 1.86 0.44 5.93 2.06 5.71

ค่ำเสื่อมรำคำ (1,213) (944) (1,133) (4,487) (3,595) (2.54) (2.73) (2.20) (2.24) (2.01)
ต้นทุนทำงกำรเงินสุทธิ (207) (373) (452) (1,469) (1,390) (0.43) (1.08) (0.88) (0.73) (0.78)
ก�ำไร/ (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 79 (118) 394 386 (373) 0.17 (0.34) 0.76 0.19 (0.21)
ก�าไรก่อนภาษีและรายการที่ไม่เกิดขึ้น

เป็นประจ�า

(453) (1,283) 1,870 (1,445) 4,831 (0.94) (3.71) 3.61 (0.72) 2.71

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำ 
และตัดจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน

443 (365) 93 541 (512) 0.93 (1.06) 0.18 0.27 (0.29)

ก�ำไร/ (ขำดทุน) จำกกำรลงทุน 22 121 209 271 (249) 0.04 0.35 0.41 0.13 (0.14)
ค่ำใช้จ่ำยอื่น (10) (4) (10) (240) (33) (0.02) (0.01) (0.02) (0.12) (0.02)
ก�าไร/ (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้ 2 (1,531) 2,162 (873) 4,037 0.01 (4.43) 4.18 (0.44) 2.26

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 20 11 (16) (65) (85) 0.04 0.03 (0.03) (0.03) (0.05)
หัก ก�ำไร(ขำดทุน)ในส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม
(6) (3) (5) (21) (11) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

ก�าไร/ (ขาดทุน) สุทธิ 16 (1,523) 2,141 (959) 3,941 0.04 (4.41) 4.14 (0.48) 2.20

ก�ำไร/ (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 0.001 (0.07) 0.10 (0.05) 0.19

หมำยเหตุ : (1) ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภำษีสรรพสำมิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 
 (2) ประกอบด้วย ค่ำบริกำรท่ำเรือ ค่ำเช่ำถังบรรจุสินค้ำ และอื่นๆ

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล)(หน่วย : ล้ำนบำท)
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1.2 สถานการณ์ราคาน�้ามัน

สถำนกำรณ์รำคำน้�ำมันมีควำมผันผวนและปรับลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องจำกสิ้นไตรมำส 3/2555 รำคำน้�ำมันดิบดูไบปิดที่ 
110.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล มำปิดที่ 107.7 เหรียญ
สหรฐัฯ ตอ่บำร์เรล ณ สิน้ไตรมำส 4/2555 ลดลง 2.9 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล โดยรำคำเฉลี่ยไตรมำส 4/2555 อยู่ที่ 
107.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะที่รำคำเฉลี่ยไตรมำส 
4/2554 อยู่ที่ 106.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใกล้เคียง
กับไตรมำส 3/2555

รำคำน้�ำมันดิบดูไบสิ้นไตรมำส 4/2555 ปรับตัวลดลงจำก
สิ้นไตรมำส 3/2555 เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรกลับมำผลิต
ของแหลง่น้�ำมนัดบิ Buzzard ใน North Sea รวมถงึอปุสงค์
ที่ลดลงจำกกำรปิดซ่อมบ�ำรุงโรงงำนตำมแผนเป็นจ�ำนวน
มำกของโรงกลั่นในยุโรป อีกทั�งนักลงทุนมีควำมกังวลต่อ 
ผลกระทบจำกปัญหำหน้ำผำทำงกำรคลัง (Fiscal Cliff) ที่อำจ 
ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำหดตัวอย่ำง
รุนแรง หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขได้ทันเวลำ และปัญหำหนี้
สำธำรณะของยุโรปท่ียังคงยืดเย้ือสร้ำงแรงกดดันต่อตลำด
อย่ำงต่อเน่ือง

ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ส�ำคัญมีดังนี้

ส่วนต่ำงรำคำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ไตรมำส เปลี่ยนแปลง ปี

เปลี่ยนแปลง
4/2555 4/2554 3/2555 YoY QoQ 2555 2554

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล)
น�้ำมันดิบดูไบ 107.5 106.5 106.3 1% 1% 109.1 106.2 3%
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

   น�้ำมันเบนซิน - น�้ำมันดิบดูไบ 13.4 9.8 15.9 37% (16)% 14.4 13.5 7%
   น�้ำมันดีเซล - น�้ำมันดิบดูไบ 17.5 17.8 19.3 (2)% (9)% 17.1 18.3 (7)%
   น�้ำมันเตำ - น�้ำมันดิบดูไบ (9.0) (2.8) (2.4) (221)% (275)% (3.3) (6.5) 49%
(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)
   น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน - น�้ำมันเตำ 460 632 497 (27)% (7)% 519 707 (27)%
   ยำงมะตอย - น�้ำมันเตำ 15 (70) (40) 121% 137% (39) (86) 55%

แนฟทำ 944 890 915 6% 3% 943 940 0.4%
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

อะโรเมติกส์

    เบนซิน - แนฟทำ 420 102 269 311% 56% 268 161 67%
    โทลูอีน - แนฟทำ 335 237 217 42% 54% 237 165 44%
    มิกซ์ไซลีน - แนฟทำ 385 333 326 16% 18% 322 244 32%

โพลิโอเลฟินส์

    HDPE - แนฟทำ 449 431 428 4% 5% 436 429 2%
    PP - แนฟทำ 519 536 529 (3)% (2)% 502 646 (22)%

สไตรีนิค

   SM - แนฟทำ 692 448 541 54% 28% 544 478 14%
   ABS - แนฟทำ 995 1,011 1,039 (2)% (4)% 1,043 1,220 (14)%
   PS - แนฟทำ 771 666 664 16% 16% 653 692 (6)%

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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• ส่วนต่ำงรำคำน้�ำมันเบนซิน (Gasoline : ULG 95) กับ
รำคำน้�ำมันดิบดูไบในไตรมำส 4/2555 เทียบกับไตรมำส 
3/2555 ปรับตัวลดลง เนื่องจำกอุปสงค์ที่ลดลงจำกกำร 
สิ้นสุดฤดูท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกำ ประกอบกับอุปทำน
ในภูมิภำคที่เพิ่มขึ้นจำกโรงกล่ันเวียดนำมที่กลับมำผลิตได้
เต็มก�ำลังกำรผลิต 

• ส่วนต่ำงรำคำน้�ำมันดีเซล (Diesel : Gasoil 0.5%) 
กับรำคำน้�ำมันดิบดูไบในไตรมำส 4/2555 ปรับตัวลดลง 
เนือ่งจำกอปุสงคจ์ำกจนีลดลงตำมภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั
ลง รวมถึงอุปทำนจำกโรงกล่ันใหม่ในจีนที่เร่ิมท�ำกำรผลิต
เต็มก�ำลังกำรผลิต 

• สว่นตำ่งรำคำน้�ำมนัเตำกบัรำคำน้�ำมนัดบิดไูบในไตรมำส 
4/2555 ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก สำเหตุหลักมำจำกกำร
ส่งออกน้�ำมันจำกทำงยุโรปเข้ำมำในภูมิภำคสูงขึ้นมำอยู่ที่
ประมำณ 5 ล้ำนตันต่อเดือน รวมถึงอุปสงค์ที่ลดลงจำกภำค
กำรขนสง่ทำงเรอืทีช่ะลอตวัลง สง่ผลใหป้รมิำณส�ำรองน้�ำมนั
ที่สิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้นมำก 

• ส่วนต่ำงรำคำกลุ่มผลิตภัณฑ์น้�ำมันหล่อล่ืน (Lube 
Base : 500 SN) กับรำคำน้�ำมันเตำ (FO 180 3.5%S) ใน
ไตรมำส 4/2555 ปรับตัวลดลงโดยมีสำเหตุหลักเกิดจำก
ควำมต้องกำรใช้น้�ำมันหล่อล่ืนในภูมิภำคชะลอตัวลงทั�งทำง
ด้ำนภำคกำรขนส่งทำงเรือ และภำคกำรผลิตอุตสำหกรรม
ที่เป็นอุปสงค์หลักในภูมิภำค เป็นเหตุให้รำคำน้�ำมันหล่อลื่น
ปรับตัวลดต่�ำลงอย่ำงต่อเนื่อง

• ส่วนต่ำงรำคำยำงมะตอยกับรำคำน้�ำมันเตำ (FO 180 
3.5%S) ในไตรมำส 4/2555 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมี
ควำมต้องกำรยำงมะตอยที่สูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำกประเทศ
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนำม

• ส่วนต่ำงรำคำกลุ่มอะโรเมติกส์ (มิกซ์ไซลีนและโทลูอีน) 
กับแนฟทำในไตรมำส 4/2555 ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำคำ
มิกซ์ไซลีนและโทลูอีนปรับตัวสูงขึ้นจำกควำมต้องกำรที่ปรับ
เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทำนค่อนข้ำงตึงตัว 

• ส่วนต่ำงรำคำกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ (HDPE/
PP) กับรำคำแนฟทำ โดยส่วนต่ำงรำคำ HDPE กับแนฟทำ
ในไตรมำส 4/2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนต่ำงรำคำ 
PP กับแนฟทำปรับตัวลดลง สำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอตัว
ของภำคกำรส่งออกของประเทศจีน ท�ำให้ควำมต้องกำรน�ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ (PP) ส�ำหรับกำรผลิตสินค้ำเพ่ือส่งออก
ปรับตัวลดลง 

• กลุม่ผลติภัณฑ์โพลสิไตรนีคิ (ABS/PS) กบัรำคำแนฟทำ 
โดยส่วนต่ำงรำคำ ABS กับแนฟทำในไตรมำส 4/2555  
ปรับตัวลดลง เนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
ก�ำลงัพฒันำ ท�ำให้ควำมต้องกำรซือ้สนิค้ำคงทน เช่น รถยนต์ 
ซึ่งใช้พลำสติก ABS เป็นจ�ำนวนมำกเติบโตลดลง ในขณะที่
ส่วนต่ำงรำคำ PS กบัแนฟทำเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกควำมต้องกำร
ใช้ PS ในกำรก่อสร้ำงส�ำหรบัโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัภำครฐัของ
ประเทศจีนยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง

1.3 การผลิต

ปิโตรเลียม
ไตรมำส เปลี่ยนแปลง ปี

เปลี่ยนแปลง
4/2555 4/2554 3/2555 YoY QoQ 2555 2554

น�้ำมันดิบน�ำเข้ำกลั่น
    ล้ำนบำร์เรล 15.50 11.1 16.36 40% (5)% 64.22 58.25 10%
    พันบำร์เรลต่อวัน 168 121 178 40% (5)% 175 160 10%
อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต
    โรงกลั่นน�้ำมัน 78% 56% 83% 40% (5)% 82% 74% 10%

ปิโตรเคมี
ไตรมำส เปลี่ยนแปลง ปี

เปลี่ยนแปลง
4/2555 4/2554 3/2555 YoY QoQ 2555 2554

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต
    อะโรเมติกส์ 89% 43% 85% 107% 5% 80% 70% 14%
    โอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ 102% 55% 97% 87% 6% 97% 85% 15%
    สไตรีนิค 93% 59% 88% 58% 6% 92% 79% 17%
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ปริมำณกลั่นรวมในไตรมำส 4/2555 เท่ำกับ 15.5 ล้ำน
บำร์เรล คิดเป็น 168 พันบำร์เรลต่อวัน โดยมีอัตรำกำรใช้
ก�ำลังกำรผลิตอยู่ที่ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2554 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เน่ืองจำกมีกำรหยุดเดินเคร่ืองจักรเพ่ือ
ซ่อมบ�ำรุงใหญ่ตำมแผนในไตรมำส 4/2554 และเมื่อเทียบ
กับไตรมำส 3/2555 ลดลงร้อยละ 5

ส�ำหรับธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งมีกำรผลิตต่อเนื่องจำกธุรกิจ
ปิโตรเลียมโดยรับผลิตภัณฑ์แนฟทำและน้�ำมันเตำจำกโรงกล่ัน
มำผลิตต่อ ในไตรมำส 4/2555 อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต 
ของกลุม่อะโรเมตกิสอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 89 กลุม่ผลติภัณฑโ์อเลฟินส์
อยู่ที่ร้อยละ 102 และกลุ่มสไตรินิคอยู่ที่ร้อยละ 93

1.4 ปริมาณและมูลค่าการขาย

ในไตรมำส 4/2555 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ 
66,418 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำส 4/2554 จ�ำนวน 
16,301 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33 โดยมีปริมำณขำยรวม 
15.80 ล้ำนบำร์เรล เทียบกับไตรมำส 4/2554 ที่ 12.05 ล้ำน
บำร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 คิดเป็นมูลค่ำ 15,485 ล้ำนบำท 
และรำคำผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่ำ 
816 ล้ำนบำท ในขณะที่รำยได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีก�ำไร
จำกกำรขำยที่ดินนิคมอุตสำหกรรม (Eco Industrial Zone) 
จ�ำนวน 362 ล้ำนบำท  

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯ มีรำยได้
จำกกำรขำยสุทธิ 283,668 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
จ�ำนวน 47,149 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีปริมำณ
ขำยรวม 66.09 ล้ำนบำร์เรล เทียบกับปีก่อนที่ 56.65 ล้ำน
บำร์เรลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 คิดเป็นมูลค่ำ 36,872 ล้ำนบำท 
และรำคำผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่ำ 
10,277 ล้ำนบำท ในขณะที่รำยได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจำกใน
ปี 2555 มีก�ำไรจำกกำรตีรำคำ Platinum & Palladium  
ที่อยู่ใน Spent Catalysts จ�ำนวน 282 ล้ำนบำท และมีก�ำไร
จำกกำรขำยที่ดินนิคมอุตสำหกรรม (Eco Industrial Zone) 
จ�ำนวน 362 ล้ำนบำท

ผลิตภัณฑ์

ปริมำณกำรขำย มูลค่ำกำรขำย ปี สัดส่วนกำรขำย 
ปี 2555

4/2555 4/2554 3/2555 4/2555 4/2554 3/2555 2555 2554 ในประเทศ ต่ำงประเทศ

Mbbl Mbbl Mbbl ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ

1. ปิโตรเลียม (Mbbl) 13.66 10.56 14.51 51,040 39,397 55,146 221,390 180,746 61% 39%

2. ปิโตรเคมี (KMT) 323 224 337 14,794 10,016 15,046 58,979 52,821 65% 35%

3. รำยได้ค่ำไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 584 704 797 3,299 2,952 99.9% 0.1%

รายได้จากการขายสุทธิ (Mbbl) 15.80 12.05 16.75 66,418 50,117 70,989 283,668 236,519 62% 38%

4. รำยได้อื่นๆ 715 294 299 1,833 1,166 100% -

รวมรายได้สุทธิ 67,133 50,411 71,288 285,501 237,685 62% 38%

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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ในไตรมำส 4/2555 บรษิทัฯ ม ีMarket GIM เฉลีย่อยูท่ี ่6.70 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2554 
เฉลี่ยอยู่ที่ 9.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 2.69 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เนื่องจำกสถำนกำรณ์รำคำตลำด
และส่วนต่ำงของรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบมีควำมผันผวน 
โดย GRM กลุ่มปิโตรเลียมลดลง 2.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 
บำร์เรล และส่วนต่ำงผลติภัณฑ์กลุม่ปิโตรเคม ี(PTF) เพิม่ขึน้  
1.84 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล และกลุม่ไฟฟ้ำและสำธำรณปูโภค
ลดลง 2.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

ส�ำหรับปี 2555 Market GIM เฉลีย่อยูท่ี ่5.83 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบำร์เรล เมือ่เทยีบกบัปีก่อนเฉลีย่อยูท่ี ่9.64 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบำร์เรล ลดลง 3.81 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล โดย GRM 
กลุ่มปิโตรเลียมลดลง 3.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำลดลงจำกรำคำผลิตภัณฑ์ที่ปรับลด
ลงและน�้ำมันดิบปรับตัวสูงข้ึน และส่วนต่ำงผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปิโตรเคม ี(PTF) ลดลง 0.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และ
กลุม่ไฟฟ้ำและสำธำรณปูโภคเพิม่ขึน้ 0.34 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บำร์เรล

Market GIM
ไตรมำส เปลี่ยนแปลง ปี

เปลี่ยนแปลง
4/2555 4/2554 3/2555 YoY QoQ 2555 2554

ธุรกิจปิโตรเลียม (GRM) 2.71 5.02 3.22 (2.31) (0.51) 2.48 6.12 (3.64)

ธุรกิจปิโตรเคมี (PTF) 3.35 1.51 2.44  1.84  0.91 2.33 2.84 (0.51)

ธุรกิจไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 0.64 2.86 0.82 (2.22) (0.18) 1.02 0.68  0.34

รวม 6.70 9.39 6.48 (2.69)  0.22 5.83 9.64 (3.81)

Accounting GIM
ไตรมำส เปลี่ยนแปลง ปี

เปลี่ยนแปลง
4/2555 4/2554 3/2555 YoY QoQ 2555 2554

ธุรกิจปิโตรเลียม (GRM) 3.16 4.13 6.19 (0.97) (3.03) 3.06 6.68 (3.62)

ธุรกิจปิโตรเคมี (PTF) 3.21 1.46 2.79 1.75 0.42 2.18 3.64 (1.46)

ธุรกิจไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค 0.64 2.86 0.83 (2.21) (0.18) 1.02 0.64 0.38

รวม 7.02 8.45 9.81 (1.43) (2.79) 6.26 10.96 (4.70)

ส�ำหรับไตรมำส 4/2555 Accounting GIM อยู่ท่ี 7.02 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมือ่เทียบกับไตรมำส 4/2554 อยู่
ที ่8.45 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ลดลง 1.43 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบำร์เรล และในไตรมำส 4/2555 มีก�ำไรจำกสต๊อคสุทธิ 
0.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ขณะที่ในไตรมำส 4/2554 
มีขำดทุนจำกสต๊อคสุทธิ 0.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล

ส�ำหรบัปี 2555 Accounting GIM อยูท่ี ่6.26 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 10.96 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบำร์เรล ลดลง 4.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เป็นผล
จำกอปุสงค์ทีล่ดลงจำกปัญหำวกิฤตทำงกำรเงนิในยโุรป กำร
ชะลอตัวทำงเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกำ และส�ำหรับปี 
2555 มกี�ำไรจำกสต๊อคสทุธ ิ0.43 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล 
ขณะที่ปีก่อนมีก�ำไรจำกสต๊อคสุทธิ 1.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บำร์เรล 

1.5 ก�าไรขั้นต้นจากการผลิต (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล)

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล)
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1.6 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบัไตรมำส 4/2555 มจี�ำนวน 
2,942 ล้ำนบำท คิดเป็น 6.16 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2554 ซึ่งมีจ�ำนวน 2,863 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 8.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3 ในขณะที่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนต่อหน่วยลดลง 2.12 เหรียญ
สหรฐัฯ ต่อบำร์เรล คดิเป็นร้อยละ 26 สำเหตหุลกัจำกไตรมำส 
4/2554 มกีำรหยดุซ่อมบ�ำรงุใหญ่ตำมแผน จงึท�ำให้ปรมิำณ
กำรผลิตต�่ำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2555 มีจ�ำนวน 9,245 
ล้ำนบำท คิดเป็น 4.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน ซึง่มจี�ำนวน 9,544 ล้ำนบำท คดิเป็น 5.35 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนลดลง 299 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3 และค่ำใช้จ่ำยกำรด�ำเนินงำนต่อ
หน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 14 สำเหตุหลักจำกค่ำซ่อมบ�ำรุง
ลดลง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่ลดลงตำมมำตรกำรประหยัด 
ของบริษัทฯ และระดับกำรกลั่นน�้ำมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 10

1.7 ค่าเสื่อมราคา

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับไตรมำส 4/2555 มีจ�ำนวน 1,213 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 4/2554 จ�ำนวน 269 ล้ำนบำท หรอื
ร้อยละ 29 เนื่องจำกเริ่มตัดค่ำเสื่อมรำคำค่ำซ่อมบ�ำรุงใหญ่
เครือ่งจกัรตำมแผน (Turnaround) ซึง่ด�ำเนนิกำรในไตรมำส 
4/2554 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพน�้ำมันแก๊สโซลีน 
(GHU) โครงกำรเพิ่มสินค้ำเกรดพิเศษในน�้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 
1 และโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตโพรพิลีน (PRP) ซึ่งแล้ว
เสรจ็ในปี 2555 ส�ำหรบัค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 2555 เพิม่ขึน้
จำกปีก่อน 892 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25 

1.8 ต้นทุนทางการเงินสุทธิ

ต้นทนุทำงกำรเงนิสทุธสิ�ำหรบัไตรมำส 4/2555 มจี�ำนวน 207 
ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำส 4/2554 จ�ำนวน 166 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 45 เนื่องจำกมีก�ำไรจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินต้นและอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 217 ล้ำนบำท ขณะที่
ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้น 36 ล้ำนบำท จำกวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น และ
ดอกเบี้ยรับลดลง 15 ล้ำนบำท

ต้นทุนทำงกำรเงินส�ำหรับปี 2555 มีจ�ำนวน 1,469 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 79 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 
เนื่องจำกดอกเบี้ยจ่ำยเพ่ิมขึ้น 325 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก 
จำกวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น และจำกโครงกำรผลิตพลังไอน�้ำและ
ไฟฟ้ำร่วม (CHP) แล้วเสร็จจึงต้องรับรู้ดอกเบี้ยจ่ำยงำน
โครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2554 นอกจำก
นี้ดอกเบี้ยรับลดลง 21 ล้ำนบำท และมีก�ำไรจำกสัญญำ 
แลกเปลีย่นสกลุเงนิต้นและอตัรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 267 ล้ำนบำท

1.9 ก�าไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับเงินกู้

บรษิทัฯ มกี�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นส�ำหรบัไตรมำส 4/2555 
จ�ำนวน 79 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นก�ำไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง 
จำกเงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ�ำนวน 413 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ เนื่องจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้น ในขณะที่ไตรมำส 
4/2554 มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้
เกิดขึ้นจริง 118 ล้ำนบำท จำกเงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
จ�ำนวน 248 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เนือ่งจำกเงนิบำทอ่อนค่ำลง

ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 386 
ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่ 
ปี 2554 มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 373 ล้ำนบำท 

1.10 ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและตัดจ�าหน่าย
ทรัพย์สิน

ส�ำหรับไตรมำส 4/2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรด้อยค่ำและ
ตดัจ�ำหน่ำยทรพัย์สินจ�ำนวน 443 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบ
กับไตรมำส 4/2554 จ�ำนวน 808 ล้ำนบำท เนื่องจำกใน
ไตรมำสนี้มีก�ำไรจำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำทรัพย์สินจำก
กำรตีรำคำที่ดินใหม่ทุก 3-5 ปี ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
จ�ำนวน 402 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรขำยทรพัย์สนิเพิม่ขึน้ 
47 ล้ำนบำท ขณะที่ไตรมำส 4/2554 มีขำดทุนจำกกำรตัด
จ�ำหน่ำยค่ำซ่อมบ�ำรุงใหญ่เครื่องจักร 375 ล้ำนบำท 

ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรด้อยค่ำและตัด
จ�ำหน่ำยทรพัย์สินจ�ำนวน 541 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกบั
ปีก่อนจ�ำนวน 1,053 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีก�ำไรจำกกำรกลับ
รำยกำรด้อยค่ำเงนิลงทนุจ�ำนวน 105 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำร
ขำยทรพัย์สนิเพิม่ขึน้ 104 ล้ำนบำท และก�ำไรกำรกลบัรำยกำร
ด้อยค่ำทรัพย์สิน 363 ล้ำนบำท ขณะที่ปีก่อนมีขำดทุนจำก
กำรตัง้ด้อยค่ำ Boiler จ�ำนวน 122 ล้ำนบำท และขำดทนุจำก
กำรตัดจ�ำหน่ำยค่ำซ่อมบ�ำรุงใหญ่เครื่องจักร 375 ล้ำนบำท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 54,971 55,390 (419) (1%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 87,006 76,729 10,277 13%
รวมสินทรัพย์ 141,977 132,119 9,858 7%
หนี้สินหมุนเวียน 22,352 27,593 (5,241) (19%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน 45,463 28,604 16,859 59%
หนี้สินรวม 67,815 56,197 11,618 21%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 74,162 75,922 (1,760) (2%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 141,977 132,119 9,858 7%

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�งสิ้น 
141,977 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 
จ�ำนวน 9,858 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7 เป็นผลจำก

• ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 4,217 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 42 
เนื่องจำกปริมำณขำยในเดอืนธันวำคม 2555 เทียบกับเดอืน
ธันวำคม 2554 เพ่ิมข้ึนจำก 0.59 ล้ำนตัน เป็น 0.75 ล้ำนตัน 
หรือร้อยละ 27 ขณะที่รำคำขำยเพิ่มขึ้นจำก 876 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนธันวำคม 2554 เป็น 985 เหรียญ 
สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนธันวำคม 2555 หรือร้อยละ 12

• สินค้ำคงเหลือลดลง 7,557 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19 
เนื่องจำกปริมำณสินค้ำลดลงจำก 8.95 ล้ำนบำร์เรล ณ สิ้น
ปี 2554 มำอยู่ที่ 6.86 ล้ำนบำร์เรล ณ สิ้นปี 2555 คิดเป็น
ร้อยละ 23 โดยปริมำณน้�ำมันดิบลดลง 1.15 ล้ำนบำร์เรล 
และปริมำณผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปลดลง 0.94 ล้ำนบำร์เรล 
ตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรปริมำณสินค้ำคงเหลือให้อยู่
ในระดับที่เหมำะสม 

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2,921 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 44 โดยเงินฝำกธนำคำรเพ่ิมขึ้น 3,568 ล้ำนบำท 
เงินลงทุนชั่วครำวลดลง 1,038 ล้ำนบำท และอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
391 ล้ำนบำท 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 10,277 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 13 โดยเพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือหุ้นบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ 
(เอเชีย) จ�ำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 
5,300 ล้ำนบำท ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน 64 ล้ำนบำท 
กลบัรำยกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทนุจ�ำนวน 105 ลำ้นบำท สนิทรพัย์
ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 8,094  
ลำ้นบำท ในขณะทีล่ดลงจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย
จ�ำนวน 4,487 ล้ำนบำท

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 67,815 
ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 เป็นจ�ำนวน 
11,618 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21 เป็นผลจำก

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม

ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรลงทุนจ�ำนวน 271 
ล้ำนบำท เมือ่เทยีบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้ 520 ล้ำนบำท เนือ่งจำก
มกี�ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้ำ (หุน้
ไทยออยล์) เพิม่ขึน้ 510 ล้ำนบำท ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 12 ล้ำนบำท และเงินปันผลลดลง 2 
ล้ำนบำท

1.11 ก�าไร/ (ขาดทุน) จากการลงทุน

ส�ำหรบัไตรมำส 4/2555 บรษิทัฯ มกี�ำไรจำกกำรลงทนุจ�ำนวน 
22 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2554 ลดลง 99 ล้ำน
บำท เนื่องจำกมีก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนใน 
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ (หุ้นไทยออยล์) ลดลง 84 ล้ำนบำท และ
ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 15 ล้ำนบำท 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจ�ำนวน 
6,524 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ 3,568 ลำ้นบำท 
ประกอบด้วย 

• กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 3,439  
ลำ้นบำท เนือ่งจำกลกูหนีก้ำรคำ้เพิม่ขึน้ 4,247 ลำ้นบำท และ
สินค้ำคงเหลือลดลง 7,533 ล้ำนบำท 

• บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 13,429 
ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำซ้ือหุ้นบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์  
(เอเชีย) จ�ำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 
5,300 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ถำวรจ�ำนวน 8,296 

ลำ้นบำท ซึง่เป็นเงนิสดจำ่ยส�ำหรบัโครงกำรลงทนุตำ่งๆ โดย
โครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญประกอบด้วย โครงกำรขยำยก�ำลัง
กำรผลิตโพรพิลีน (PRP) โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตเม็ด
พลำสติก ABS (ABS 6) โครงกำรเพิ่มสินค้ำเกรดพิเศษใน
น้�ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 1 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพน้�ำมัน
แก๊สโซลีน (GHU) และโครงกำรขยำยกำรขุดร่องน้�ำทะเล 

• เงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจ�ำนวน 13,558 
ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั�นและ
ระยะยำว 16,116 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินต้นและอัตรำดอกเบี้ย 258 ล้ำนบำท ขณะที่จ่ำยดอกเบี้ย 
1,938 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผล 816 ล้ำนบำท

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวำคม
2555 2554

1 EBITDA 4,125 10,189
2 กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน (686) 2,671
3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,439 12,860

4 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (13,429) (7,779)
5 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 13,558 (6,895)
6 เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,568 (1,814)

7 เงินสดยกมำต้นงวด 2,956 4,770
8 เงินสดคงเหลือสิ้นงวด 6,524 2,956

 (หน่วย : ล้ำนบำท)3. งบกระแสเงินสด

• เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 1,880 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11 
เนื่องจำกปริมำณซื้อน้�ำมันดิบช่วงเดือนธันวำคม 2555 ที่ยัง
ไม่ได้จ่ำยช�ำระลดลง 0.69 ล้ำนบำร์เรล เมื่อเทียบกับเดือน
ธันวำคม 2554 ขณะที่รำคำน้�ำมันดิบเฉล่ียเดือนธันวำคม 
2555 อยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 2554

• หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 3,361 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
30 โดยลดลงจำกเงินกู้ยืมระยะสั�น 1,102 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้
อื่นลดลง 1,222 ล้ำนบำท และอื่นๆ ลดลง 1,037 ล้ำนบำท 

• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 16,859 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีกำรเบิกเงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้น 17,204 ล้ำนบำท โดยกู้
จำกธนำคำรในประเทศ 3,700 ล้ำนบำท และจำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ 175 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 
10,000 ล้ำนบำท และจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ 2,000 ล้ำนบำท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทั�งสิ้น 74,162 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2554 เป็นจ�ำนวน 1,760 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2 เป็นผลจำก
มีขำดทุนสุทธิ 959 ล้ำนบำท เงินปันผลจ่ำย 816 ล้ำนบำท 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�ำนำจควบคมุและอืน่ๆ ลดลง 15 ลำ้นบำท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

LIQUIDITY หน่วย ธ.ค.55 ธ.ค.54
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.46 2.01

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.92 0.50

PROFITABILITY ม.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-ธ.ค.54
อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำย ร้อยละ 1.41 4.13

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรขำย ร้อยละ N/A 1.60

 4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์  
เอบีเอเอส จ�ำกัด จ�ำนวนรวม 4.16 ล้ำนบำท แบ่งเป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ 3.10 ล้ำนบำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย 
1.06 ล้ำนบำท



ในทุกบร�บทของการดำเนินธุรกิจ ไออารพ�ซ� ไดผนวกความรับผิดชอบ

ขององคกรตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม ไวในวาระการดำเนินงาน 

เพ��อการพัฒนาและสรรคสรางมูลคารวมกัน รวมทั�งลดผลกระทบ

ใหเหลือนอยที่สุด

CORPORATE

รกคงองอขบอชดิผบัรมาวค การจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสิ�งแวดลอม

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ

การพัฒนาเพ��อความยั�งยืน
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ขององคกรตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม ไวในวาระการดำเนินงาน 

เพ��อการพัฒนาและสรรคสรางมูลคารวมกัน รวมทั�งลดผลกระทบ

ใหเหลือนอยที่สุด

CORPORATE

รกคงองอขบอชดิผบัรมาวค การจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสิ�งแวดลอม

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ

การพัฒนาเพ��อความยั�งยืน
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รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ บ่อส�ารองน�้าดิบ

ตรวจวัดความเจริญเติบโตของ Protection Strip
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเช่ือม่ัน
ว่าหน่ึงในนโยบายพ้ืนฐานหลัก (Foundation) ในการพัฒนา
ประสิทธิผลในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศน้ัน ต้องให้
ความสำาคัญต่อนโยบายการจัดการระบบงานด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำาไปสู่
การสรา้งศักยภาพองคก์ร และการพฒันาธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
ผู้บริหารและพนักงานของทุกหน่วยงาน ต้องตระหนักและ 
รับผิดชอบการดำาเนินงานภายใต้นโยบายร่วมปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี

1. ดำาเนินการภายใต้กฎหมาย ข้อกำาหนดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

2. มุง่มัน่ในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้อยา่งสงูสดุ 
โดยการนำาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิต
อย่างเป็นระบบและส่งมอบตามกำาหนดที่ลูกค้าต้องการ

3. กำาหนดมาตรการตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการทำางานที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ อันจะนำาไปสู่ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

4. ให้มีการปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ 
การควบคุมความไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด เพื่อนำาไปสู่การ
รักษาระบบงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม กิจกรรมการ
เพิ่มผลผลิต และการจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสม และกำาหนด
ให้เป็นแผนดำาเนินการซึ่งจะมีการทบทวนวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการจัดการทุกปี

5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกร่วมใน
การปฏบิตังิานของตนใหถ้กูตอ้ง ซึง่จะนำาไปสูก่ารสรา้งระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายการดำาเนนิการบรหิาร
กิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ
บริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเป็น
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหาร 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการด้านต่างๆ ทั้งระบบคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีการกำาหนด
ดัชนีชี้วัดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม (Quality, Safety, Occupational Health 
and Environment : QSHE) เป็น Corporate QSHE KPI  

โดยคณะกรรมการกำากับดูแล และทบทวนการดำาเนินงาน
อย่างสม่ำาเสมอ

แผนแม่บทในการพัฒนาด้าน QSHE

บริษัทฯ มีการจัดทำาแผนแม่บทในการพัฒนาด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในชือ่ของ Blue 
Sky โดยกำาหนดเป็นแนวทางดำาเนนิการ 5 ปี ม ี4 ยทุธศาสตร์
หลัก ในการบูรณาการและพัฒนางานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งองค์กร ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายและ 
เป้าหมายการปฏบิตักิาร นำาไปสู่ความเป็นเลศิตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และสามารถแข่งขันให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการ 
ในระดับมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของการสร้างวัฒนธรรม
และจิตสำานึกด้าน QSHE

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน อนัเกดิจากการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยเน้นการป้องกัน การวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา ณ แหล่งกำาเนิดได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบเขตประกอบ
การอยา่งสมดลุ นอกจากบรษิทัฯ จะมกีารตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นตา่งๆ ตามกฎหมายและขอ้กำาหนด
ของมาตรฐานสากลแลว้ ยงัมกีารตรวจสอบเพ่ิมเตมิโดยการ
เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้น กล่าว
คือ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำา และคุณภาพ
เสียง ซึ่งผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในระดับมาตรฐาน 

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนโดย
รอบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคสนามเพื่อเป็น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเป็นช่องทางในการสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน โดยมีการนำา
สถานการณ์รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหา
เรื่องร้องเรียน (War Room) เพื่อหาสาเหตุ ป้องกัน และ 
แก้ไขปัญหาระยะยาว โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและนำา
มาชี้แจงทำาความเข้าใจกับชุมชน ส่งผลให้องค์กรอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างเป็นมิตรและใกล้ชิดขึ้น

การจัดการด้านคุณภาพ 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม
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โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการดำาเนินการในปี 2555 อาทิ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งด้าน QSHE จาก
การสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน มีการดำาเนินโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone : EIZ) มีการ
จัดทำาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2555-2560 เพื่อให้บรรลุ
โครงการดังกล่าว นอกจากนี้ มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการตกลงในการดำาเนินการร่วมกัน 
ทำาให้โครงการนี้เป็นโครงการนำาร่อง หรืออาจเรียกได้ว่า
บริษัทฯ เป็นผู้นำาในโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
จังหวัดระยอง

การลดการระบายก๊าซเรือนกระจก 

บริษัทฯ มีการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกมาต้ังแต่ปี 2553 
และดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการ
จัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก
การป้องกันมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในแต่ละโรงงาน เพื่อลด
การใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลสารทางอากาศด้วย

การจัดทำาแนวกันชนอุตสาหกรรมหรือแนวป้องกัน  

(Protection Strip)

เป็นมาตรการหน่ึงท่ีมีศักยภาพของบริษัทฯ ในการป้องกันและ 
บรรเทาปัญหามลพิษอุตสาหกรรมท่ีมีต่อชุมชน เพ่ือเป็นการ 
สนับสนุนแนวทางการดำาเนินงานของภาครัฐ บริษัทฯ ได้ 
พัฒนาพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีการเกษตร (ร่วม 
พัฒนาโครงการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีการจัด
เตรียมความพร้อมของดินปลูกก่อนการนำาต้นกล้าลงปลูก 
โดยปลูกต้นไม้จำานวน 220,000 ต้น บนพ้ืนท่ีประมาณ 240 
ไร่ คิดเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้วิธีการปลูก
แบบธรรมชาติตามแนวทางของ ดร.มิยาวากิ ประเทศญี่ปุ่น 
งบประมาณที่ใช้ประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งในปี 2555 ต้นไม้
มีการเจริญเติบโตโดยมีระดับความสูงเฉล่ียมากกว่า 3 เมตร

โครงการจัดท�าแนวกันชนอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกป่าธรรมชาติ 

ระยะทาง 8 กิโลเมตร รอบแนวเขตประกอบการฯ

สนับสนุนการประกวดงานวิจัย "ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศฯ" 

และประกวดสื่อมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน�้าหมดแก้ว"

ร่วมมือกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  

พัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ e-Nose

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

การจัดทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ  

(Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการจัดทำา PRTR ซ่ึงเป็นโครงการ
ภาคสมัครใจจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการ
สนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency 
(JICA) ของรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดทำารายงานข้อมูลสถาน
ประกอบการ ปริมาณการปลดปล่อย/ เคลื่อนย้ายมลสาร/
ของเสียสู่อากาศ/ ดิน/ น้ำา ในปี 2555 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ของบริษัทฯ เป็นโครงการนำาร่องที่ได้เข้าร่วมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลจากการปฏิบัติตามคู่มือ PRTR นี้ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจะนำามาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ
รายงานผลให้เหมาะสม โดยองค์กรเองก็มีโอกาสในการ
ปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมี มลสารต่างๆ ภายใน
โรงงาน ส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการสูญเสียวัตถุดิบและสารเคมีในกระบวนการผลิต และ
ลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
อิสระ ภาควิชาการ ส่ือมวลชน รวมทั้งผู้ถือหุ้น เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมและส่งเสริมจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และสร้างพฤติกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน อาทิ สนับสนุน
การประกวดงานวิจัย “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ” และการประกวดส่ือมัลติมีเดีย 
“กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ำาหมดแก้ว” ของมูลนิธิสถาบัน 
ส่ิงแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จัดประกวดโครงการ “ผู้ถือหุ้นไออาร์พีซีร่วมระบายสีเขียว
ให้สังคมไทย” ร่วมกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำาหนังสือ “อุตสาหกรรม 
เทรนด์ใหม่ ปฏิบัติการกู้โลก” และร่วมโครงการปั่นจักรยาน
ลดโลกร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ความรู้เรื่อง 
อุตสาหกรรมสีเขียว ในงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาค
ตะวันออก “Eastern Expo 2012” และร่วมสัมมนาจัด
นิทรรศการ Eco Innovation and Solution 2012 เป็นต้น

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ บริหารจัดการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS/BS OHSAS 18001 
วิศวกรรมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และหลักการ 
3P (People Safety, Plant Safety, Process & Procedure 
Safety)

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน้ำาและอากาศ โดย
มีการติดตั้งระบบการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
ต่อเนื่อง (Continuous Emission System: CEMs) และ
ระบบการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำาแบบต่อเน่ือง (COD 
online Analyzer) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและ
คุณภาพน้ำา โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ชลบุรี) อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงการดูแลกิจการที่โปร่งใส บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายแสดง
ข้อมูล หรือ Display Board บริเวณด้านหน้าเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ด้านหน้าสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบริเวณองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านแลงและสถานี
อนามัยบ้านก้นหนอง เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสาร 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในเขตประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดทำาบัญชีปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs Emission Inventory) อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2552 
จนถึงปัจจุบันเพื่อประเมินและหาแนวทางในการจัดการด้าน
คุณภาพอากาศในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยจัดให้มีการบ่งชี้อุปกรณ์
ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรั่วซึม และมีการตรวจสอบการรั่ว
ซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นระยะด้วยการทำา LDAR 
(Leak Detection and Repair) เพื่อลดการรั่วซึมของสาร
อินทรีย์ระเหยง่ายจากอุปกรณ์ต่างๆ (Fugitive VOCs)

นอกจากนี้บริษัทฯ ร่วมมือกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ  
ร่วมมือการพัฒนาเคร่ืองจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Nose  
เพ่ือนำามาเฝ้าระวังและวิเคราะห์มลภาวะด้านกล่ินของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก 
เชิงป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชน

ในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการระบาย
มลสารทางอากาศ  ในปี 2555 มีการจัดทำาระบบขนถ่ายยาง
มะตอยให้เป็นระบบปิด อีกทัง้มกีารตดิตัง้ระบบหนว่ยควบคมุ 
ไอระเหย (Vapor Recovery Unit: VRU) เพื่อควบคุมมิให้มี
การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่สิ่งแวดล้อม 



120

ในส่วนของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ได้มีการนำาระบบรายงานและเก็บข้อมูลการตรวจสอบความ
ปลอดภัย (e-Unsafe Report Tracking) มาใช้เป็นเครื่อง
มือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด Unsafe Action และ 
Unsafe Condition เพื่อความสะดวกในการเรียกดูรายงาน
การตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนช่วยในการ
ติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขด้านความปลอดภัย

นอกจากน้ี ในส่วนของระบบบริหารจัดการผู้รับเหมา บริษัทฯ 
ได้ส่งเสริมระบบการทำางานของผู้รับเหมา โดยการกำาหนด
ให้มีการทำา Self-Audit โดยตัวแทนผู้รับเหมาและมีการประชุม 
Contractor Management Safety Committee เพื่อประชุม
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำางานและ
สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพ่ือป้องกัน
การบาดเจ็บและอันตรายต่อพนักงาน โดยจัดโครงการ
กิจกรรมและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการ
ทำางาน เช่น โครงการสุขภาพดีมีสุข โครงการอนุรักษ์การ
ได้ยนิ โครงการรณรงคด์า้นความปลอดภัย เชน่ โครงการขบัขี่
ปลอดภัย โครงการปลอดอุบัติเหตุในโรงงาน เพือ่การป้องกนั
อุบัติเหตุที่จะเกิดกับพนักงานและทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้มุ่ง
เนน้การป้องกนัพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภัยของพนกังานรวมถงึ 
ผู้รับเหมา โดยได้ดำาเนินโครงการสร้างพฤติกรรมความ
ปลอดภัย (BBS: Behavior Based Safety) ต่อเน่ืองจาก 
ปีทีผ่า่นมา ผา่นการรณรงคใ์หค้วามรูเ้รือ่งการสวมใสอ่ปุกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล การทำางานเกีย่วกบัสารเคม ีและ
การทำางานกับเครื่องจักร โดยในปี 2555 ได้มีการขยาย
ขอบเขตไปทุกหน่วยงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยผ่านโครงการ Safety Leadership เพื่อสร้างภาวะ
ผู้นำาด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน 
จนถึงผู้บริหารทุกระดับ ซ่ึงโครงการดังกล่าวยังคงดำาเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับ
พนกังานท่ัวองค์กร และให้เผยแพร่ออกไปสู่สังคมภายนอก อาทิ 
บริษัทฯ ใหค้วามห่วงใยในความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
ชมุชน โดยได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี จัดทำากระเป๋ากันง่วง
ลดอบุตัเิหตุ ให้กบัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี  
2555 และมอบให้ชาวระยองในเทศกาลลอยกระทง รวมทั้ง 

ตัดถนนคอนกรีตขึ้นเขาระยะทาง 800 เมตร เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกและ 
ปลอดภัยที่วัดปิบผลิวนาราม อำาเภอบ้านค่าย จังหวัด 
ระยองด้วย

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

จัดให้มีการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial 
Hygiene) หรือการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำางาน 
ในทกุพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานตามขอ้กำาหนดกฎหมายตา่งๆ และ
ตามปัจจยัเสีย่งในแตล่ะพืน้ที ่ประกอบดว้ย การตรวจวดัเสยีง 
แสงสว่าง สารเคมี อนุภาค รังสี และความร้อน นอกจากนี้
ยงัมกีารสำารวจสภาพแวดลอ้มในการทำางาน (Walk through 
Survey) เพ่ือค้นหาส่ิงที่จะมีผลต่อสุขภาพของพนักงาน  
นำาไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน 

สุขภาพพนักงาน

สำาหรับการดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน (Occupational 
Health) บริษัทฯ จัดให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับการตรวจ
ร่างกายก่อนเข้าทำางาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจำาทุกปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและ 
ตามปัจจัยเส่ียง ประกอบด้วย การตรวจความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด การทำางานของตับ ไต การเอ็กซเรย์ทรวงอก  
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน การมองเห็น สมรรถภาพ
ปอด และการตรวจทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังสารเคมีใน
ร่างกาย ผ่านการวนิจิฉยัของแพทย์อาชวีเวชศาสตร์ นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานด้านต่างๆ เช่น 
โครงการเฝ้าระวงัโรคปอดจากการทำางาน โครงการการยศาสตร์ 
และโครงการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตัวทำาละลายอินทรีย์ 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ต่อชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม มีการส่ือสารการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับชุมชนเปิดศูนย์เตรียมพร้อม
ป้องกันภัยชุมชน และจัดทำาโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและสาธารณภัย แผนฉุกเฉินและการ
อพยพชุมชน มีการจัดทำาแผนฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมร่วมกัน 
ซึง่มสีำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัระยอง 
และสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง รว่มดำาเนนิการดว้ย

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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โดยในปี 2555 ได้มีโครงการจัดทำาแผนฉุกเฉิน และอพยพ
ชุมชน ตำาบลเชิงเนิน ตำาบลตะพง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
การจัดตั้งคลินิกสุขภาพ และการจัดให้มีหน่วยบริการตรวจ
สุขภาพเคลือ่นที ่รวมทัง้ใหบ้รกิารโปรแกรมการตรวจสขุภาพ 
และโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้
คำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชน ในปี 2556 
บริษัทฯ มีแผนจะทำาโปรแกรมสมุดสุขภาพชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Health Book) เพ่ือเก็บประวัติแนวโน้มด้านสุขภาพของ
ชุมชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานการจัดทำา Eco Industrial 
Zone (EIZ)

การจัดการสารเคมี

บริษัทฯ ได้จัดทำาฉลากและข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet) ของผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS เพ่ือให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดองค์การสหประชาชาติ (UN) และเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยที่กำาลังจะประกาศ
ใช้ โดยใช้ฐานข้อมูลสารเคมีของ ChemWatch และได้ขยาย
โครงการนี้สำาหรับสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
ข้อกำาหนด/ กฎระเบียบสากลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำาเนิน
ตามระเบียบ REACH (Registration, Evaluation, Authorization 
and Restrictions of Chemicals) และ RoHS (Restriction 
of Hazardous Substances)

นอกจากน้ี บริษัทฯ นำาระบบการประเมินความเส่ียง (Chemical 
Risk Assessment) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความเส่ียงมาใช้ในการจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน ควบคุม ลดหรือบรรเทาอันตรายท่ีอาจเกิด 
ข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือให้เป็นท่ีไว้วางใจใน
ความปลอดภัย และมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุตาม
ข้อกำาหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการ Responsible Care 

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ JAMP (Joint Article Management 
Promotion Consortium) ซึ่งเป็นความร่วมมือของศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสภา
อุตสาหกรรม เพื่อการเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการ
สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ (Management Guideline) 
และ Software Tool ที่ช่วยประเมินตนเองและอำานวยความ
สะดวกในการส่งต่อข้อมูลสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่
มีรูปแบบเดียวกัน (Single Format) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 

ผ่านกิจกรรม “ซุปเปอร์ฮีโร่ในตัวคุณ”

ร่วมสมทบทนุสร้างเส้นทางขึน้วดัปิบผล ิเพือ่ให้พทุธศาสนกิชนสญัจรได้อย่าง 

สะดวกและปลอดภยั

ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี จัดท�ากระเป๋ากันง่วงลดอุบัติเหตุ มอบให้กับ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 และมอบให้ชาวระยอง 

ในเทศกาลลอยกระทง
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ซ่ึงสมาคม HIDA (The Overseas Human Resources and 
Industry development association) และ MTEC มอบ
ประกาศนียบัตรให้บริษัทในโครงการ JAMP โครงการนี้
ดำาเนินการในระหว่างปี 2551-2555

การจัดการด้านคุณภาพ

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
โดยในปี 2555 ได้ขอการรับรองในกลุ่มปฏิบัติการต่างๆ 
เพิ่มเติม ได้แก่

• การรับ การเก็บ และการจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิงและสาร 
เคมีอันตราย ณ คลังน้ำามันพระประแดง คลังน้ำามันอยุธยา
คลังน้ำามันระยอง และคลังน้ำามันชุมพร โดยได้รับการรับรอง 
3 ระบบ คือ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 
มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) การรับรองระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548  
(ISO14001:2004) และการรับรองระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ประกอบด้วยมอก.  
18001-2554 (TIS 18001-2554) และ BS OHSAS 18001:2007)

• การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether 
polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane 
systems และ CASE products (coating, adhesives,  
sealant และ elastomer) และการบริการเพ่ือการนำาไปใช้  
(บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด) ได้รับการรับรองระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001 (ISO 
14001:2004)

• ศูนย์มาตรวิทยา ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
การเพ่ิมผลผลิต ได้แก่ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) 
และกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) โดยสนับสนุนให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในปี 2555 
พนกังานเขา้รว่มกลุม่กจิกรรม QCC ทัง้หมด 427 กลุม่ จาก
การที่บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการทำากิจกรรม QCC อย่าง 
ต่อเนื่อง ทำาให้ศักยภาพของกระบวนการคิดในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำางานอย่างเป็น
ระบบ ชัดเจนตามแนวทางของ QC story เกิดเป็นผลงาน 
Best practice และมาตรฐานการทำางานที่ดี สามารถเข้า
แข่งขันจนได้รับรางวัลในการแข่งขัน QCC ในระดับประเทศ
ได้ เช่น งาน Thailand Quality Year 2012 ได้รับรางวัล 
Golden QC Prize ประเภท Task Achieving QCC Prize 

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว ภายในงาน

มหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก Eastern Expo 2012

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 

มุ่งเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้น

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้น�าสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2555  

(Eco magination Leadership Award 2012)
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จำานวน 3 รางวัล และรางวัล Silver QC Prize จำานวน 2 
รางวัล (ประเภท Task Achieving และ Manufacturing 
อย่างละ 1 รางวัล) นอกจากน้ียังได้รับรางวัล 3 STAR 
AWARD ซ่ึงเป็นรางวัลสูงสุดของการเข้าประกวด QCC ในงาน 
ICQCC 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียด้วย

การแลกเปลี่ยน/ ถ่ายทอดองค์ความรู้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้เป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองต่างๆ 
เช่น หัวข้อการบริหารงานอาชีวอนามัย สำาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมี” จัดโดยกรม
ควบคุมโรค ในวนัที ่19 มนีาคม 2555 รว่มเป็นวทิยากรแลก 
เปล่ียนประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมุมมองของภาคเอกชน ในหลักสูตร “พัฒนา
นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่” 
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และร่วมเป็นวิทยากรในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำายุทธศาสตร์ว่าด้วย 
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมใน 
บริบทของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ พ.ศ. 2555-2593” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการ
กำาหนดนโยบายและการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จัดโดยสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมน ี(German International Cooperation: 
GIZ) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

บริษัทฯ มีการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) 
เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจายในองค์กรมาจัดเป็น
ระบบและพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ โดยจัดใหม้ชีอ่งทางการ
เข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงทั้งองค์กร ซึ่ง 
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดรับท้ังองค์กรสู่ความย่ังยืนด้วยการรักษา
องค์ความรู้และทักษะของบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความรู้ใหม ่และต่อยอดความรู้เดมิ
ให้เป็นความรู้ใหม่ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ทันต่อ
การขยายธรุกจิเพือ่กา้วสู ่Knowledge Based Organization 
และ Learning Organization

ท่าเรือไออาร์พีซี ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีด่น หรือ EIA Monitoring 

Awards ประจ�าปี 2554

รับรางวัล 3 STAR AWARD ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการเข้าประกวด QCC  

ในงาน ICQCC 2012

นอกจากน้ี ยังมีการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน Outsource 
ผูร้บัเหมา และนกัศกึษาฝกึงาน เพือ่เป็นการสง่เสรมิจติสำานกึ
ดา้นความปลอดภัยอาชวีอนามยัในการทำางาน เพือ่ใหป้ฏบิตัิ
งานได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูงสุดในการทำางาน 

ในปี 2555 มีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เก่ียวกับ
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งด้านการเพิ่มผลผลิต อาทิเช่น

การจัดการระบบมาตรฐาน ISO 

การพัฒนา Internal auditor ข้ัน Advance, SSHE Management  
Standard Implementation, Vendor Audit for Implementation, 
การจัดทำา Compliance Assurance, ISO 9001:2008  
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Requirement and Implementation, กฎหมายความปลอดภัย 
ข้อกำาหนด การประเมินความเสี่ยงในระบบ TIS/OHSAS 
18001, IMS Internal Auditor, การตรวจติดตามคุณภาพ
หอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005, 
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำาหนดมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025:2005, ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ
การสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025:2005, ISO/TS 16949 
(Overview and Quality System), การพัฒนาระบบการ
จัดการพลังงานมาตรฐาน ISO 50001 : 2011

ด้านความปลอดภัย 

พื้นฐานความรู้ทั่วไปด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และการ 
ส่งเสริมจติสำานกึความปลอดภัย, คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพในการทำางาน การบรหิารจดัการด้าน
ความมัน่คงปลอดภัยระดบัผูบ้รหิาร แผนฉกุเฉนิโรงงานและ
ขอ้พงึปฏบิตัใินภาวะฉุกเฉิน แผนฉุกเฉนิกรณีสารเคมรีัว่ไหล 
(HAZMAT) ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึก
ปฏิบัติฉีดถังดับเพลิง อันตรายจากเสียงและการป้องกัน 
ทบทวนข้อบังคับ กฎระเบียบความปลอดภัย (Safety Work 
Permit and Safety Tag) อันตรายจากเคมีและการขนถ่าย
สารเคม ี อนัตรายจากสิง่แวดล้อมในการทำางานและอนัตราย
จากไฟฟ้าสถติ อนัตรายจากสารตวัทำาละลายอนิทรย์ีและการ
ป้องกนั โครงการเฝ้าระวงัการสมัผสัสารตวัทำาละลายอนิทรย์ี
การบ่งชีอ้นัตราย และประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
การป้องกนัอนัตรายจากรงัสรีะดบั 1 โรคปอดจากการทำางาน 
การยศาสตร์สำาหรับพนักงานสำานักงาน พนักงานฝ่ายผลิต 
พนกังานซ่อมบำารงุความปลอดภยัในการทำางานทีอ่บัอากาศ 
การใช้ Fork Lift อย่างถูกต้องและปลอดภัย BBS Human 
PerformanceAgainst Human Error, Incident Investigation 
and RootCause Analysis Masterclass : Tools and 
Techniques, Safety in Process Design, Safety in 
Process Plant Design and Hazop Study workshop

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจดัการสิง่แวดลอ้ม สำาหรบัอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม 
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้นำาด้านการบริหารจัดการน้ำา  
ผู้ควบคุมระบบบำาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมระบบ
บำาบดัมลพษิน้ำา ผูค้วบคมุสง่และบรรจกุา๊ซ ตามประกาศกรม
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อบรรลุถึงระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงน�าระบบ OEMS 

(Operational Excellence Management System) มาใช้ท่ัวท้ังองค์กร

การเพิ่มผลผลิต 

การเพ่ิมผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ การลด
ต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) การควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ QCC เพื่อลดเวลาการส่ง
มอบและการบริการ การยกระดับคุณภาพด้วย QC Story 
แบบ Theme Achievement เป็นต้น

ระบบการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ (Operational Excellence 
Management System : OEMS) 

เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ วิถีทางหนึ่งคือการปฏิบัติ
งานที่เป็นเลิศ (Operational excellence) และเพื่อให้บรรลุ
ถึงการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ จึงมีการนำาระบบ Operational 
Excellence Management System (OEMS) เข้ามาใช้ 
ระบบดังกล่าวประกอบด้วย 6 เรื่องหลัก ภายใต้ PROTECT 
Framework ซึ่งประกอบด้วย 12 เรื่องย่อย ซึ่งเป็นเรื่องของ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะ
แยกเป็นหนึ่งใน 12 เรื่องย่อย ของ OEMS แล้ว ยังเป็นส่วน
ประกอบอยู่ในทุกเรื่องย่อยอีกด้วย บริษัทฯ มั่นใจว่า การนำา
ระบบ OEMS มาใชใ้หท้ัว่ทัง้องคก์รจะทำาใหเ้กดิกระบวนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement : CPI) 
และส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
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การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนิน
ธรุกจิ ใหเ้จรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาลควบคู่
กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก
การสร้างสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดล้อม เพือ่พฒันาเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ 
คุณภาพ และยั่งยืน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำาคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) 
“แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) เพื่อมุ่งหวังให้
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไว้ในแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยในปี 2555 ได้ 
มุ่งเน้น ใน 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้

1. การดำาเนนิธรุกจิด้วยความสจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยมุง่เน้นการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ
ควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน ชุมชน และ
คุณภาพของสงัคม และสิง่แวดล้อมในทกุมติ ิรวมทัง้ดแูล ผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
บริษัทฯ กำาหนดไว้

2. การเพิ่มองค์ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ
พนักงานทุกระดับเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
และดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้ครอบคลมุทัง้
องค์กร

3. การส่งเสรมิให้มโีครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่
แวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัท ฯ ดำาเนิน
การให้ประสบผลสำาเร็จตามเป้าประสงค์อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ

4. การส่ือสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบสองทาง (Two Ways  
Communication) กับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย  
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้เสีย ได้มส่ีวนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสม

เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ  
ได้จดัโครงการและกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล
และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนี้ โดยได้มโีครงการ
สำาคัญ ได้แก่

โครงการหอชมววิ ศนูย์การเรยีนรูร้ะบบนเิวศป่าชายเลน 
พระเจดีย์กลางน�้า

ด้วยความตระหนกัถงึคณุค่าและความสำาคญัของระบบนเิวศ
ป่าชายเลน บรษิทัฯ จงึได้ร่วมมอืกบัเทศบาลนครระยอง กลุม่
อนรุกัษ์แม่นำา้ระยองและป่าชายเลน ร่วมกนัสร้างสะพานเดนิ
ศกึษาธรรมชาตแิละหอชมววิธรรมชาตป่ิาชายเลนผืนสดุท้าย
กลางเมืองระยองพระสมุทรเจดีย์กลางนำ้า ณ บริเวณ 
พระเจดีย์กลางนำ้า ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 
โดยมุง่หวงัให้เกิดการช่วยกันส่งเสรมิพ้ืนทีป่่าชายเลนให้เป็น
ศนูย์กลางการเรยีนรูด้้านระบบนเิวศ อกีทัง้ยงัสามารถพฒันา
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กบัประชาชนในท้องถิน่ รวมถงึเป็นการช่วยฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศบริเวณริมแม่นำ้าระยอง กว่า 300 ไร่ ให้กลับมา
อดุมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำ้า ควบคู่ไปกับพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ธรรมชาตอิกีด้วย โครงการ
ดังกล่าวได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำาปี 2554 และ 
หอชมวิวแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555

โครงการหอชมวิว ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน�้า บริษัทฯ ร่วมกับท้องถิ่นสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

พระเจดีย์กลางน�้า ระยะทางทั้งสิ้น 400 เมตร

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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คลินิคปันน�้าใจ เป็นคลินิคเวชกรรมที่เปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาล 

ขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

และในอนาคต บริษัทฯ จะร่วมกับชุมชนและเทศบาลนคร
ระยอง ตลอดจนกลุ่มอนุรักษ์แม่นำ้าระยองและป่าชายเลน 
พัฒนาให้พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านระบบ
นเิวศน์ป่าชายเลนท่ีมคีวามครอบคลมุและเกดิความเชือ่มโยง
ในทุกๆ ด้าน และสามารถให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจใน
การศึกษาธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์สงูทีส่ดุ เพือ่ประโยชน์ใน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป

โครงการปันน�้าใจ “น�้าเพื่อชีวิตที่ดีสู่ชุมชน” 

เพราะตระหนักว่า “นำ้า” คือชีวิต ถ้ามีนำ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนำ้า
คนอยู่ไม่ได้ นำ้าจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีพ บริษัทฯ 
จงึแบ่งปันนำา้ดิบจากบ่อสำารอง ส่งให้กบัชมุชนตำาบลบ้านแลง 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง ทำาให้ประชาชนกว่า 1,000  
ครวัเรอืน มนีำา้ใช้เพือ่การเกษตรกรรมและการอปุโภค บรโิภค 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพ 
ชีวิตดีขึ้นมาก จัดว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์มหาศาลให้
แก่ประชาชนในตำาบลบ้านแลงอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพและความปลอดภัยชุมชน

1.1 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพดีถ้วนหน้า 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในสุขภาพ อาชีวอนามัย 
ของชมุชนมาโดยตลอดและจดัโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นที่
ให้บรกิารตรวจรกัษาโรคฟรใีห้แก่ชาวบ้านในชมุชนต่างๆ ร่วม
กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์โดยได้ร่วมกนัลงพืน้ทีต่รวจสุขภาพ 
และการให้บริการตรวจสุขภาพใหญ่ประจำาปี พร้อมทั้งให้ 
คำาปรกึษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการตัดผมฟรี

1.2 คลินิกปันน�้าใจ

บริษัทฯ จึงได้จัดต้ังคลินิกปันนำ้าใจขึ้นในพื้นที่ของศูนย์ 
การเรียนรู้เครือข่ายชมุชนไออาร์พซี ีเป็นคลนิกิเวชกรรมทีเ่ปิด
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมา
เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี นอกจากให้การรกัษาและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำาการบันทึกข้อมูลสุขภาพ 
ในเบื้องต้นด้วยความใส่ใจ นำาไปศึกษาและพัฒนาเพื่อหา
แนวทางสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้ดี ย่ิงขึ้นนอกจากน้ี ในอนาคตจะมี 
การบรูณาการข้อมลูสขุภาพร่วมกบัสาธารณสขุจงัหวดัระยอง 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนอีกด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แบ่งปันน�้าดิบจากบ่อส�ารองส่งให้กับชุมชนกว่า 1,000 ครัวเรือน  

ในต�าบลบ้านแลง จังหวัดระยอง

มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตลอดปี 2555 จ�านวน 24 ครั้ง  

ประชาชนเข้ารับการบริการทั้งสิ้น 1,193 คน
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  อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เพียงความมั่นคงในเชิง
เศรษฐกิจเท่านั้นที่ชุมชนได้รับ แต่คุณค่าเหนือสิ่ง 
อืน่ใด คอืการปรบัเปลีย่นมมุมองใหม่ ประสานกลาย
เป็นความเข้าใจ จริงใจต่อกัน ผ่านความร่วมมือใน
การทำากิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องระหว่างชุมชนและ
บรษิทัฯ ทีเ่ป็นหวัใจสำาคญัอนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาท่ี
ยั่งยืนในอนาคต

2.2 โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน

ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบทุนให้กับเด็ก
นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาตรี ให้มีโอกาสได้รับทุนเพ่ือต่อยอดทางการศึกษา 
และในปี 2555 นี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 295 
ทนุ ซึง่ได้จดัพธิรีบัมอบทนุขึน้เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2555 

2.3 โครงการหัวใจอาสาไออาร์พีซี

การดำาเนนิโครงการต่างๆ จะสำาเรจ็ได้จำาเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือ
จากพนกังานทกุคนในองค์กร สิง่หนึง่ทีส่ำาคญั คอื การพฒันา
บคุลากรให้มจีติสำานกึต่อการปฏบิตังิานทัง้งานในหน้าที่และ
งานสาธารณะ 

บรษิทัฯ จงึได้จดัโครงการหวัใจอาสาไออาร์พซีเีพือ่การช่วยกนั
ขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแขง็ ผ่านการดำาเนนิกจิกรรมในปี 2555 
เช่น Big Cleaning Day ค่ายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย  ปัน
รักให้โลก ปลูกป่าชายเลนคลองก้นปึก หาดสวยทะเลใสด้วย
พลังหัวใจอาสา เป็นต้น

2 ด้านการพัฒนาชุมชน

2.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ธุรกิจต้องควบคู่ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้ก้าวหน้าบนวิถีทางอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
บริษัทฯ จึงมีแนวคิดสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายมิติเพ่ือ
สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น

 • บริษัทฯ ได้ให ้การสนับสนุนโดยการรับซื้อผ้า
อเนกประสงค์จากกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้า
เอนกประสงค์ บ้านหนองจอก เป็นการสร้างประโยชน์
จากเศษผ้าเหลือใช้ โดยสมาชิกสามารถมารับผ้า
กลับไปเย็บที่บ้านก่อนที่จะนำาส่งไปยังโรงงาน ช่วย
ให้คนในชมุชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อกีทัง้ยงั
สามารถสร้างรายได้อีกด้วย

 • งานโยนเชือกทางนำ้าท่าเรือไออาร์พีซี

  อกีมมุหนึง่ของการดำาเนนิงานธรุกจิท่าเรอืไออาร์พซีี 
มีการต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ทำาให้เกิดการ
จ้างงานชาวบ้านในชุมชนกว่า 30 อัตรา เพื่อมา
ปฏิบัติงานรับเชือกเรือ ควบคู่ไปกับการทำาประมง 
เป็นการช่วยเสรมิรายได้ภาคครวัเรอืนให้มัน่คง เกดิ
การรวมกลุ่ม

การต่อยอดสนับสนุนการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการจ้างงานชาวบ้าน 

กว่า 30 อัตรา ในงานโยนเชือกทางน�้าของธุรกิจท่าเรือ

สนับสนุนเพื่อต่อยอดทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย  

โดยในปี 2555 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 295 ทุน
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นอกจากนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้จัดโครงการ 
ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช 
ในวนัที ่5 ธนัวาคม ของทกุปี เพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
โดยในปี 2555 ได้นำานกัศกึษาจำานวน 150 คน ออกซ่อมแซม 
บำารงุรกัษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เครือ่งยนต์ รถจกัรยานยนต์ เครือ่ง
มือทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนจังหวัดระยอง โดยไม่คิดค่า
ใช้จ่ายเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนมัธยม
ตากสนิระยอง และโรงเรยีนชมุชนวดับ้านแลง จังหวดัระยอง

2.4 ศูนย์วิจัยเกษตรเครือข่ายชุมชน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญทางการเกษตร จึงได้ดำาเนิน 
โครงการศูนย์วจิยัเกษตรเครอืข่ายชมุชนร่วมกบัมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ ทำางานวิจัยในพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
คลนิกิเกษตรสญัจร เพือ่ช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการ
ผลิตทางการเกษตร

3. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะมีโครงการปลูกป่าธรรมชาติรอบเขต
ประกอบการอตุสาหกรรมไออารพ์ซี ี (Protection Strip) แลว้ 
บริษัทฯ ยังมีโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุง 
ทัศนียภาพในชุมชนตลอดทั้งปี

ติดตั้งเครื่องก�าจัดกลิ่นหน่วยที่ 2 เพิ่มเสถียรภาพการด�าเนินงาน 

ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำาเนินงานเพ่ือให้คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน ชุมชนอุ่นใจ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทีเ่ป็นการลดผลกระทบและเป็นการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม
เช่น ผลิตภัณฑ์ Green ABS TDAE รวมถึงการปรับปรุง
เครือ่งจกัรทีม่คีณุภาพสงูขึน้ เช่น การตดิตัง้เครือ่งกำาจดักลิน่
หน่วยที่ 2 เพิ่มเสถียรภาพ การปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่
สะอาด เช่น การเลิกใช้นำ้ามันเตาของหม้อต้มไอนำ้าทุกหน่วย
ผลติ เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วความเอาใจใส่ในการดำาเนนิงาน
ถือเป็นส่ิงสำาคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ง
แวดล้อมลงได้ บริษัทฯ จึงได้มีการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาใน
เชงิรกุ โดยตัง้คณะทำางาน War Room เพือ่บรหิารจดัการอย่าง
บูรณาการ เพื่อลดข้อร้องเรียนของชุมชนเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานของโรงงานผลิตในพ้ืนที่ระยอง โดยมีรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทำางาน ส่งผลให้ข้อร้องเรียน
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

5. ด้านการรณรงค์ลดโลกร้อน

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีโครงการส่งเสริมกลไกการ 
พัฒนาที่สะอาดหรือ CDM เพื่อนำาไปสู่การลดปริมาณการ
ปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก บรษิทัฯ จงึมกีารรณรงคแ์ละเผย
แพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวควบคู่กันไปทั้งภายในและภาย 
นอกองค์กร ในปี 2555 ได้มีโครงการรณรงค์โดยการจัด
พิมพ์หนังสือ "อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ ปฏิบัติการกู้โลก" 
การสมัมนาเรือ่ง "จะกำากบัองคก์รอยา่งไรในวนัทีโ่ลกเปลีย่น
ไป" การเข้าร่วมโครงการ Car Free day กับชมรมจักรยาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซี ีจดัโครงการค่ายอาสาพฒันา เฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ออกซ่อมแซม บ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ชุมชนในจังหวัดระยอง
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โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ได้เข้าเย่ียมชมการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

ร่วมโครงการป่ันจกัรยานลดโลกร้อน

6. การส่ือสารกับชุมชนอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

6.1 ตัง้คณะกรรมการ คพอ. เพิม่ช่องทางการสือ่สารและ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้หารือร่วมกันใน
ทุกๆ เดือน เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ข้อเสนอแนะ 
ตดิตาม ตรวจสอบการพฒันาโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ รวม
ถงึการพฒันาชมุชนรอบเขตประกอบการให้มคีวามเหมาะสม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

6.2 โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์

เพือ่เปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้รบัรูถ้งึการทำางานของบรษิทัฯ 
อย่างใกล้ชดิ ต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิใจทีจ่ะดำาเนนิไป
อย่างไม่หยดุยัง้ และพร้อมพฒันาปรบัปรงุเพือ่การอยูร่่วมกบั
ชมุชนอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯจงึมโีครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์
ขึ้นโดยให้ชุมชนได้เข้าเย่ียมชมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
โดยได้เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 8 รุ่น มีตัวแทนจาก
ชุมชนกว่า 340 คน

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ไว้ในการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน มีกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ยนืเพือ่การก้าวสูค่วามเป็นอตุสาหกรรมเชงินเิวศมุง่
เน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับ
องค์กรเทยีบเท่ามาตรฐานสากลโลกและเป็นผูน้ำาในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการอยู่
ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และยั่งยืนตลอดไป
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อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

แนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ที่มา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซีสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีขึ้น
โดยบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาอตุสาหกรรมเชงินเิวศเชงิพืน้ที ่ภายใตโ้ครงการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) 
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม จัดทำาแผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำาหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพ่ือประเมิน 
ควบคุม และนำาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย

เพื่อผลักดันบริษัทฯ และสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ใน 
เขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซีให้ปฏิบัติตามแนวทาง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและกลยุทธ์ท่ีวางไว้ โดยแนวทางกลยุทธ์
ประกอบไปด้วยภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้

1. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดทาง
สังคมเชิงรุก (Proactive Management) 

จัดให้มีการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำาและอากาศ
ในบริเวณโครงการนิเวศอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบของ
โครงการ 

2. การพัฒนาการดำาเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศ (Operation 
excellence)

ตั้งเป้าหมายที่จะลดของเสียโดยผสมผสานการใช้วัตถุดิบ
อยา่งมปีระสทิธภิาพรว่มกบัการควบคมุการใชพ้ลงังานความ
ร้อน ไอน้ำา น้ำาใช้ และน้ำาเสีย เพื่อจะได้ใช้ปัจจัยการผลิตเหล่า
นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Community Value 
Added) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สุขภาพ และความ
ปลอดภัย วางแผนการดำาเนนิงานทางธรุกจิทีส่ามารถพฒันา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน

4. การส่ือสารเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Strategic 
Communication) 

สร้างความรู้และความเข้าใจต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ให้ความสำาคัญกับการสื่อสารข้อมูลอย่างทันท่วงที มี
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเที่ยงตรง 
(integrity) เหมาะสมต่อข้อกังวลและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติเพื่อการมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

มีกรอบการดำาเนินงานของกลยุทธ์เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 4 ภารกิจหลัก 12 โปรแกรม ที่สอดคล้องกับองค์
ประกอบเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นได้นำามาจัดทำาแนวทาง
การปฏบิตัแิละโครงการตา่งๆ เพือ่มุง่ใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม
ได้ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ (Social and Environmental Quality 
Monitoring) 

 • โครงการสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบเขต 
  ประกอบการฯ

 • โครงการศูนย์ประสานงานภาคสนาม

 • การดำาเนนิงานของคณะกรรมการประสานความรว่ม 
  มือในเขตประกอบการฯ

2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximized 
Resource Efficiency)

 • การฝกึอบรมพนกังานทีป่ฏบิตัหินา้ทีด่แูลระบบอยา่ง 
  สม่ำาเสมอ

 • สง่เสรมิการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ลดปรมิาณ 
  การใช้พลังงาน

3. การสรา้งความเชือ่มัน่ของเครือ่งจกัรเพือ่ลดการหยดุการ
ผลิตนอกแผนบำารุงรักษา (Zero Unplanned Shutdown)

 • การฝึกอบรมให้พนักงานซ่อมบำารุงมีความรู้ความ  
  ชำานาญในการซ่อมบำารุง

 • การวางแผนการซ่อมบำารุงรายโรงงานโดยเป็น 
  แผนงานประจำาปี

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ

ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เพื่อด�าเนินโครงการอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศต้นแบบ

 • การวางแผนซ่อมบำารุงใหญ่โดยให้สอดคล้องกับ 
  แผนงานซ่อมบำารุงของเขตประกอบการฯ

4. ลดขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Landfill)

 • จัดตั้งคณะกรรมการ Waste Management  
  Committee เพื่อบริหารจัดการด้าน Waste  
  Management โดยภาพรวม

 • รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียและข้อมูลในเชิง 
  กระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์ภาพแผนผังการ 
  ไหลของของเสีย (Waste Flow Analysis) และ 
  การวเิคราะหโ์อกาสแนวทางการเลอืกในการบรหิาร 
  จัดการทรัพยากรและของเสียในโรงงาน

 • ศึกษาสถานภาพด้านการจัดการกล่ินภายในเขต 
  ประกอบการฯ

5. มุ่งสู่การลดอัตราการเพิ่มการปล่อยมวลสาร (Zero 
Emission Growth)

 • จดัทำาโครงการลดปัญหาเรือ่งกลิน่จากหนว่ยตดัเมด็ 
   โครงการผลิตเม็ดพลาสติก PS

 • ศึกษาสถานภาพด้านการจัดการกล่ินภายในเขต 
  ประกอบการฯ โดยร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม 
  อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • คัดเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ 
  อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

6. มุ่งสู่การปล่อยน้ำาทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge)

 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวการปฏิบัติ 
  ติดตั้งระบบบำาบัดและระบบท่อส่งเพิ่มเติม ไปจน 
  ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต

 • เขา้รว่มโครงการแบง่ปันแนวปฏบิตัทิีด่เียีย่มในการ 
  บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในโครงการลดน้ำา 
  ระบายทิ้งที่คณะกรรมการเขตประกอบการนิเวศ 
  แนะนำา

 • ค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเนื่อง 
  เพื่อลดการใช้น้ำาและพัฒนาคุณภาพของน้ำาเสีย

7. การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Safe Workplace)
 • จัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือเขต 
  ประกอบการฯ เพือ่ประสานความรว่มมอืดา้นความ 
  ปลอดภัยในเขตประกอบการฯ
 • โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพชุมชน
 • กำาหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตประกอบการ 
  ต้องมีมาตรการในการเยียวยาหากมีเหตุฉุกเฉิน 
  และชุมชนได้รับผลกระทบ
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8. ชุมชนสุขภาพดี (Healthy Community)
 • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 • โครงการคลินิกปันน้ำาใจ
 • ให้การสนับสนุนการดำาเนินการในการส่งเสริม 
  สุขภาพในชุมชน
 • ใหก้ารสนบัสนนุกบัหนว่ยงานสาธารณะ อาท ิมลูนิธิ ิ
  หรือหน่วยงานรัฐ เพื่อดำาเนินโครงการทางด้าน 
  สาธารณสุข เช่น การจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน
9. ชุมชนสีเขียว (Green City)
 • โครงการปลูกป่า Protection Strip รอบเขตประกอบการฯ
 • โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะชุมชน
 • โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน
 • โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน อาทิ ป่าชายเลน 
  พระเจดีย์กลางน้ำา คลองก้นปึก
10. ส่งเสริมเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานท้องถ่ิน (Sustainable 
Local Supply Chain)
 • ผลงาน
  - โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  - โครงการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางศูนย์บ่มเพาะ 
     วิสาหกิจชุมชน

11. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (Capacity Building)
 - โครงการศูนย์วิจัยการเกษตรเพื่อชุมชน
 - โครงการสำารวจความพึงพอใจของชุมชนรอบเขต 
    ประกอบการฯ
 - โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน
12. โปรแกรมการส่ือสารและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ 
(Effectively Communication & Report)
 - โครงการระบบการส่งข่าวสารด้วย SMS
 - โครงการศูนย์ประสานงานภาคสนาม
 - โครงการวารสารชุมชน
 - โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิง

พื้นท่ี (Eco Indusrial Development) ระหว่างเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ของบริษัทฯ กับ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย), 

บมจ. ทีพีไอ โพลีน, บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต, บจ.ไนเตรทไทย และ  

บจ.ระยองอะเซททีลีน

ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” โดย

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชน 

ด�าเนินการปลกูต้นไม้ 2,009 ต้น ณ เขตประกอบการอตุสาหกรรม ไออาร์พซีี  

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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บริษัทฯ มีการจัดทำารายงานความยั่งยืน ปี 2554 และ 2555 
ตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) แยก 
จากรายงานประจำาปีโดยจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย และเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ได้รับทราบแนวทางและการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยละเอียด

สำาหรับปี 2555 บริษัทฯ มีประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน ดังนี้

การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต (Licensor) ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานวจิยัและพฒันา ถอืเป็นหนึง่ในหวัใจสำาคญัของบรษิทัฯ ที่
สร้างความแตกตา่งในการตอบสนองตอ่ลกูคา้ ชว่ยใหบ้รษิทัฯ 
มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นส่งเสริม
การค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต และการบริการอย่างต่อเน่ือง โดยร่วม
มือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี

คณุภาพและคณุสมบตัติรงตามทีล่กูคา้ตอ้งการ ควบคูไ่ปกบั
การพฒันากระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและรบั
ผิดชอบต่อสังคม

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในห้องปฏิบัติการทาง
เทคนิค บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการศึกษาร่วม
มือกับภาควิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่ง
เสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการก้าวสู่ “การเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีการผลิต (Licensor)” นอกเหนือจากการผลิต
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การขายเทคโนโลยีการ
ผลิต เป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ของ บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)  ผูถ้อืหุน้ใหญข่อง 
บริษัทฯ  ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตเท่าน้ัน หากยังทำาให้  
บริษัทฯ เป็นต้นแบบของบริษัทสัญชาติไทย ที่สามารถ 
สร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเอง และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้กับผู้อ่ืน  เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตต่อไป  

การพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื
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เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม การพฒันาทรพัยากรบคุคลดว้ยการ
บรหิารจดัการองคค์วามรูท้ัว่ทัง้องคก์ร การใหเ้สรภีาพในการ
รวมกลุ่มของแรงงาน และรับรองสิทธิในการเจรจาต่อรอง 
การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การ
ยกระดับการกำากับองค์กรให้มีความเข้มข้นขึ้น และการต้าน
ทุจริต เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย

ด้วยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคง และยั่งยืน มีความพร้อมที่สามารถรองรับโอกาสทาง
ธุรกิจ รวมถึงให้คุณค่ากับการดูแลรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีการวางแผน และพัฒนากระบวนการดำาเนินการ
ดา้นความรบัผิดชอบขององคก์ร ดว้ยนโยบายและแนวทางท่ี
ชดัเจน โดยใชว้ธิกีารมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ดงั
จะเห็นได้จากแนวคิดการจัดตั้ง กลุ่มยุทธศาสตร์การดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 3 กลุ่ม  ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นประธานขับเคลื่อน ดังนี้

เทคโนโลยีแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ที่ได้รับ
การยอมรบัวา่เป็นกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
และพร้อมจะเปิดตัวในต้นปี 2556 คือ Process License 
“Green ABS” ซึง่เป็นเทคโนโลยกีารผลติเมด็พลาสตกิ ABS 
จากยางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Green Technology

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของโลก (Corporate Citizen) 

ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้ง
หลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ ในทุก
ด้านอย่างเคร่งครัด และสมัครใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต่างๆ ในระดับสากล โดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
แรงงานสัมพันธ์  คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความสุจริต
โปรง่ใสเป็นธรรม เพือ่ชว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ในสังคมให้ดีขึ้น  

จากการท่ีบริษัทฯ เป็นภาคีสมาชิกของ  UN Global Compact 
บริษัทฯ มีเจตจำานงที่จะปฏิบัติตนตามพันธะสัญญาของภาคี
สมาชิกดังกล่าว อย่างจริงจัง เพื่อสร้างดุลยภาพของมิติทาง
ธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิขึน้ อาท ิมุง่เนน้การผลิต
นวตักรรมสเีขยีว เพือ่ลกูคา้และสงัคมโลก มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
และบุคคลรอบข้าง ให้ความสำาคัญกับการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เน้นการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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1. กลุ่มยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็ง และเติบโตทางธุรกิจ 
(Economy) 

มหีนา้ท่ี กำากบั ปรบัปรงุ และประสานงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุในการดำาเนนิแผนกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็และการเตบิโตทางธรุกจิ ตดิตาม และวเิคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก กำากับดูแลแผนการผลิต 
การตลาด การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับภาวะ
อุตสาหกรรม แผนงบประมาณรายจ่าย และงบลงทุนตาม
เป้าหมาย

2. กลุ่มยุทธศาสตร์ทางสังคม(Social) 

มหีนา้ท่ี กำากบั ปรบัปรงุ และประสานงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุในการดำาเนนิการแผนกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั ชมุชนและ
สังคม ทั้งในพื้นที่ผลิตและประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีความสุข  บริษัทฯ มีความเจริญเติบโต และได้รับความ
พึงพอใจจากทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามดูแลคุณภาพชีวิต  
รับฟัง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี พร้อมประสานงานกับ
หนว่ยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนจาก
ภาคประชาชนและภาครัฐ เป็นต้น

3. กลุ่มยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

มหีนา้ที ่กำากับ ปรบัปรงุ และประสานงานใหเ้กิดประสิทธภิาพ
สูงสุดในการดำาเนินแผนกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ติดตาม กำากับดูแล และตรวจ
สอบระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

การปฏบิตังิานตามแผนยทุธศาสตรด์งักลา่ว ไดร้บัการสือ่สาร 
ถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เช่น ใช้การ
ประชุมหารือ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้มีการสื่อสาร 2 
ทาง เพื่อรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน

ประธานกรรมการ ผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ และ

หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับสภาวะที่จะเปลี่ยนไป



โครงสรางการจัดการท่ีดี และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สงผลใหเกิด

กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

MANAGEMENT

โครงสรางการจัดการ โครงสรางการจัดการ

ขอมูลทั�วไป



โครงสรางการจัดการท่ีดี และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สงผลใหเกิด

กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

MANAGEMENT

โครงสรางการจัดการ โครงสรางการจัดการ

ขอมูลทั�วไป





139รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

ณ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 17 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 8 ท่าน) ได้แก่

หมายเหตุ : 1 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายวุฒิสาร ตันไชย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ นายณรงค์กร ชวาลสันตติ และนายอธิคม เติบศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ 
 กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

 2 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2555  
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อทดแทน นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 

 3 นายเจตน์ ธนวัฒน์ ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน  
 2555 เพ่ือทดแทน ม.ร.ว.พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ กรรมการท่ีลาออกเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2555

 4 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2555 
  โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2555 เพ่ือทดแทน นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการท่ีลาออกเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2555
 5 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 10/2555 
  โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน 2555 เพ่ือทดแทน นายเลอศักด์ิ จุลเทศ กรรมการท่ีลาออกเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2555 
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โครงสร้างการจัดการ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ/ ชุดย่อย

1 นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2 นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ 1 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการ/ กรรมการบริหาร
5 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร กรรมการอิสระ
6 นายวุฒิสาร  ตันไชย 1 กรรมการอสิระ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
7 นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการ
8 นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการ
9 นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์ 1 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
10 นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม กรรมการ
11 นายกฤษฎา  อุทยานิน กรรมการ
12 นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ 1 กรรมการอิสระ
13 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ 2 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
14 นายเจตน์  ธนวัฒน์ 3 กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
15 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 4 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
16 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 5 กรรมการ
17 นายอธิคม  เติบศิริ 1 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2555 
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายวุฒิสาร ตันไชย นายจุลยุทธ 
หิรัณยะวสิต นายวัชรกิติ วัชโรทัย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร 
นายอธิคม เติบศิริ และนายวิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการ
สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญ
ของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจำานวนทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ใน 
ราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด 

2. มีกรรมการอิสระท่ีมีความเป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 3 คน 

3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี 

4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความ
รู้ความสามารถที่จำาเป็น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ 
ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มี 
ความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้าน
บัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

5. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทัง้ไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติ ครม. เม่ือ
วันท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการระดับสูง 
หรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ 

การแต่งตั้งและพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ไดก้ำาหนดเกีย่วกบัการแตง่ตัง้ และการ
พ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำานาจเลือกต้ังกรรมการ โดยคณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ีคัดเลือกบุคคล 
ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ 
เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง

 (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
เป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำานวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ 
ทัง้นีต้ามแต่ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง 
เป็นรายบคุคล หรอืเป็นคณะบคุคล แต่ละคนทีผู่ถ้อืหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 
โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูห้นึง่
ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3) การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนน
เสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยบคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตาม
ลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จำานวนกรรมการทีพ่งึจะมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา
มคีะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่
ประชมุนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการ
คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการ
มอบหมาย

3. ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
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เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
บุคคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดย
มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

4. กรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืนอ้ยกวา่จำานวน
ทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการทีเ่หลอือยูก่ระทำาการในนาม 
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างท้ังหมด
เท่าน้ัน โดยให้กระทำาภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีจำานวนกรรมการ
ว่างลงเหลือน้อยกว่าจำานวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม และบุคคล 
ซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 

1. ครบวาระ 3 ปี โดยข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดว่าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวน 
1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำาแหน่ง  
ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้  
ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด 
ทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อๆ ไปให้กรรมการ
คนท่ีอยูใ่นตำาแหนง่นานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตำาแหนง่กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ 
จะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ 
หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกำาหนด หรอืทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออก
ต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ  
ทัง้ปวงใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
โดยอำานาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบที่สำาคัญของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

2. จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชีงบดุล
และบัญชีกำาไรขาดทุน และให้นำาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีภายในกำาหนด 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่งสำาเนาบัญชีงบดุล
และบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงาน
ประจำาปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่ 
มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
7 วัน

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน 
ต่อครั้ง

4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจ 
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำา
การแทนได้

5. พิจารณาจ่ายเงินบำาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ทำากิจการให้กับบริษัทฯ

6. พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

7. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำา
ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

8. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามอำานาจหน้าท่ี 
โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบัติหน้าท่ีแทนคณะกรรมการ
ก็ได้

นอกจากนี้ การดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนดำาเนินการใน
เรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมด หรือบางส่วน
ที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชน
มาเป็นของบริษัทฯ

3. การทำา แก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 
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5. การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กำาไร ขาดทุนกัน

6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 

8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืกลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

บริษัทฯ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่า 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา  
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอื
บริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำานาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำารายการ
ทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
ผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาท ข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใด
จะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 
ทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี 
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
หุน้สว่นของสำานกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึง
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอื
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี 
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

ทัง้นี ้หากมกีรรมการอสิระพ้นจากตำาแหน่ง บรษิทัฯจะสรรหา
ผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมและมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ
มาทดแทนเป็นอนัดบัแรก รวมทัง้รกัษาจำานวนกรรมการอิสระ
ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุและ
หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีอย่างไรกต็าม กรรมการคนอืน่ๆ 
หากต่อมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำาหนดเมื่อใด 
กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
โดยทันที 

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ โดย
ได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากล่ันกรองการ
ดำาเนินงานที่สำาคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระตามวาระการดำารง  
ตำาแหน่งกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย 
มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไป
อย่างคล่องตัว มีผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ และดำาเนินไป
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกำาหนด 
โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิสาร ตันไชย  กรรมการบริหาร
4. นายวิชัย พรกีรติวัฒน์  กรรมการบริหาร
5. นายอธิคม เติบศิริ  กรรมการบริหาร

นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปี
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กำาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทฯ และ
กำาหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอ
การลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ

3. พิจารณาและดำาเนินการในประเด็นที่สำาคัญซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4. พจิารณากลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะงานทกุประเภทที่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอื บรษิทั
ร่วมทุนตามจำานวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

6. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทปรีชา วรรณรัตน์  กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และมีกรรมการอย่างน้อย  
1 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ 
ที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

นางสุเกรียง ชาติอุทิศ ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมอีำานาจและหนา้ทีต่ามทีก่ำาหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูก 
ต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน 
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำา 
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal/Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เปน็ไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ 
เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่ 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ีเพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัทฯ 

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ 
  เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุม 
  ภายในของบริษัทฯ

 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
  ของบริษัทฯ

 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์

 6.6 จำานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  แต่ละท่าน

 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
  ตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)

 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควร 
  ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
  ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. นายวุฒิสาร ตันไชย  
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายวิชัย พรกีรติวัฒน์   
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายไกรสิทธ์ิ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย
งานบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน

1. คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ
ใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จะเสนอรายชือ่กรรมการใหมต่อ่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2. กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพ่ือดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำาเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
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4. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  
 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2. นายวิชัย พรกีรติวัฒน์  
 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายเจตน์ ธนวัฒน์  
 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี

อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
ต่อคณะทำางานพัฒนาระบบกำากับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอแนวปฏิบัติด้านกำากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

3. กำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

5. ทบทวนแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลและเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำาหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ในระดับจัดการ 
เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบและดูแลการบริหารความเส่ียงโดยตรง 
เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ 
(Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event 
Risks) เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 
จะต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึน แนวโน้มผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก  
และจะต้องมีการจัดทำารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk 

Management Report) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณากล่ันกรองก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ กำาหนด ดังน้ี

1. มคีณุสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 
จำากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ
ข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 
เรือ่งการแตง่ตัง้ขา้ราชการระดบัสงูหรอืบคุคลดำารงตำาแหนง่
กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น

4. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริม
การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่า 
ให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ 
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and 
Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา มีอายุท่ีเหมาะสม สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม เป็นต้น 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปิดก้ันผู้ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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หมายเหตุ : 1. นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556
 2. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 3. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555
 4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
 5. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2555

รายชื่อ 

คณะกรรมการ
บรษิทัฯ

(จำานวน 17 คน)
จำานวนการประชุม 

ทั้งปี 13 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร

(จำานวน 5 คน)
จำานวนการประชุม 

ทั้งปี 12 ครั้ง

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

(จำานวน 3 คน)
จำานวนการประชุม 

ทั้งปี 13 ครั้ง

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(จำานวน 3 คน)

จำานวนการประชุม 
ทั้งปี 6 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน
(จำานวน 3 คน)

จำานวนการประชุม 
ทั้งปี 6 ครั้ง

1 นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 13/13 12/12 - - -
2 นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ 12/13 - 13/13 6/6 -
3 นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 13/13 - - - 6/6
4 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 11/13 11/12 - - -
5 พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร 11/13 - - - -
6 นายวุฒิสาร  ตันไชย 12/13 11/12 4/4 - 6/6
7 นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 11/13 - - - -
8 นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย 11/13 - - - -
9 นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์ 10/13 11/12 - 6/6 6/6
10 นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม 13/13 - - - -
11 นายกฤษฎา  อุทยานิน 13/13 - - - -
12 นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ 12/13 - - - -
13 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ 11/11 - 11/11 - -
14 นายเจตน์ ธนวัฒน์ 9/9 - - 4/4 -
15 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 7/8 - 7/7 - -
16 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 1 3/3 - - - -

17 นายอธิคม  เติบศิริ 13/13 12/12 - - -

18 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 2 - - - - -
19 ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 3 - - 1/1 - -
20 นางรวิฐา พงษ์นุชิต 4 1/2 - 2/2 - -
21 นายเลอศักดิ์  จุลเทศ 5 6/7 - - - -

 (หน่วย : ครั้ง)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางกำาหนดค่าตอบแทน ดังน้ี

1. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

2. กำาหนดฐานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำานึงถึง
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน  
รวมถึงความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ 

3. ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย

4. ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ กำาหนดอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากอัตรา 
ค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30 

5. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึคณะ
กรรมการชดุยอ่ยอืน่ทีอ่าจมกีารแตง่ตัง้ขึน้ในอนาคต กำาหนด
ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำานวนครั้งท่ีเข้า
ประชุม 

2. โบนัสกรรมการ : การจ่ายโบนัสให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง 
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำาไรของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมจำานวน 18 ล้านบาท สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2554 โดยจัดสรรให้แก่
กรรมการแต่ละท่านตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับมากกว่ากรรมการบริษัทฯ 
ประมาณร้อยละ 30

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/คน เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท

กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

ประธานกรรมการ - 60,000 บาท

กรรมการ - 45,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2554 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2555
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หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้คณะกรรมการในปี 2555 สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2554
 2. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 3. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555
 4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
 5. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
 6. นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556

ในปี 2555 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย

โบนัส 1 รวม

1 นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 720,000 780,000 720,000 1,637,244.35 3,857,244.35
2 นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ 540,000 540,000 1,140,000 1,259,418.73 3,479,418.73
3 นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 540,000 585,000 360,000 1,259,418.73 2,744,418.73
4 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 540,000 495,000 495,000 1,162,540.37 2,692,540.37
5 พลเอกอุดมเดช  สีตบุตร 540,000 495,000 - 678,148.55 1,713,148.55
6 นายวุฒิสาร  ตันไชย 540,000 540,000 945,000 1,162,540.37 3,187,540.37
7 นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 540,000 495,000 - 871,905.27 1,906,905.27
8 นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย 540,000 495,000 - 1,259,418.73 2,294,418.73
9 นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์ 540,000 450,000 1,035,000 - 2,025,000.00
10 นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม 540,000 585,000 - - 1,125,000.00
11 นายกฤษฎา  อุทยานิน 540,000 585,000 - - 1,125,000.00
12 นายณรงค์กร  ชวาลสันตติ 540,000 540,000 - - 1,080,000.00
13 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ 476,379 495,000 495,000 - 1,466,379.00
14 นายเจตน์ ธนวัฒน์ 399,000 405,000 180,000 - 984,000.00
15 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 376,500 315,000 315,000 - 1,006,500.00
16 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 1 165,000 135,000 - - 300,000.00
17 นายอธิคม  เติบศิริ 540,000 585,000 540,000 193,756.73 1,858,756.73

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2555

18 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 2 - - - 775,026.91 775,026.91
19 ม.ร.ว. พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ 3 21,774.19 - 45,000 1,065,662 1,132,436.19
20 นางรวิฐา พงษ์นุชิต 4 90,000 45,000 90,000 96,878.36 321,878.36
21 นายเลอศักดิ์  จุลเทศ 5 288,871 270,000 - 968,783.64 1,527,654.64

รวม 9,017,524.19 8,835,000.00 6,360,000.00 12,390,742.74 36,603,266.93

 (หน่วย : บาท)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี  2555 มีดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค.54
ทุนชำาระแล้ว

20,434,419,246 บาท

ณ 31 ธ.ค.55
ทุนชำาระแล้ว

20,434,419,246 บาท จำานวนหุน้เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี

สัดส่วนการถือหุ้น/
จำานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น/
จำานวนหุ้น

1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 0.00098
200,000

0.00122
250,000

50,000

2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ - - -
3 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต - - -
4 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 0.00049

100,000
0.00049
100,000

-

5 นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ - - -
6 นายวุฒิสาร ตันไชย - - -
7 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย - - -
8 นายวัชรกิติ วัชโรทัย 0.00127

260,250
0.00127
260,250

-

9 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร - - -
10 นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม - - -
11 นายกฤษฎา อุทยานิน - - -
12 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ - -  
13 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ - - -
14 นายเจตน์ ธนวัฒน์ - - -
15 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ - - -
16 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ - - -
17 นายอธิคม เติบศิริ - - -
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เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำา
หน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามทีค่ณะกรรมการกำากบั
ตลาดทุนประกาศกำาหนด อาทิ การจัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร
สำาคัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหาร และดำาเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนประกาศกำาหนด 

โดยเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคบับริษัทฯ มติที่
ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
นางสาวมนวิภา จูภิบาล ดำารงตำาแหน่ง เลขานุการบริษัท 
วุฒิการศึกษา
- ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การส่ือสารทางการเมือง) วิทยาลัย 
 สื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประวัติการทำางาน 
- ผู้จัดการฝ่ายกำากับและส่ือสารองค์กร และเลขานุการบริษัท 
 ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน   
- ผู้จัดการสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
 และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 
 กิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551

1. นายอธิคม เติบศิริ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์  
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ 
 การกลั่น

3. นายมานิตย์ สุธาพร     
 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลและ  
 บริหาร และท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าท่ีกำากับดูแลงานด้านคดี

4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร     
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุม่ธรุกจิทา่เรอืและบรหิาร 
 จัดการทรัพย์สิน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายพาณิชยกิจและการตลาด

5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต   
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร

7. นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

8. นางสาวพัทธนันท์ เตชะกำาพุช 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำาความผิด
เกี่ยวกับ

(1) การถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน
ที่มีอำานาจตามกฎหมาย ในความผิดเก่ียวกับการกระทำาอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง 
ฉ้อฉล หรือทุจริต

(2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำาหนดตามคำาส่ังขององค์กรท่ีมี 
อำานาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ 
บริษัทฯ

(3) เคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำาความผิดตาม (1) 
หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำาความผิด
ตาม (1) 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็น 
ไปตามนโยบาย โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจการอนุมัติ 
ในเร่ืองสำาคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในระเบียบ 
และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย
การเงนิ การบัญช ีการงบประมาณ และการใหส้นิเชือ่ ประกาศ
อำานาจการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศการมอบอำานาจ 
ในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับบัญชี เป็นต้น

ขอบเขตอำานาจท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซ่ึงได้รับมอบอำานาจ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. การดำาเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

 ก. การเข้าทำาสัญญา ข้อตกลง หรือนิติกรรมใดๆ  
และการบอกเลิกสัญญา ข้อตกลง หรือนิติกรรมใดๆ และ 
การเรียกร้อง ทวงถาม เอาคืน และรับจากบุคคลใดๆ ซึ่ง
จำานวนเงิน หนี้ ทรัพย์สิน และสิ่งทั้งปวง

 ข. การลงนามในการทำาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน  
ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก การปิดบัญชีเงินฝาก การ
ทำาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกันไม่ว่าในรูปแบบใด และดำาเนินการหรือติดต่อ
ธุรกิจอื่นใด

 ค. การลงนามรบัรองความถกูตอ้งหรอืรบัรองสำาเนาถกู
ตอ้งในเอกสารหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั 
และเอกสารทางทะเบยีนบรษิทัฯ และบรรดาสญัญา ขอ้ตกลง 
หรือนิติกรรมต่างๆ  

 ง. การแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนแทนบริษัทฯ ให้ดำาเนินคดีอาญาต่อนิติบุคคล บุคคล
หนึ่งและบุคคลใด มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน ตลอดจน
ถอนคำาร้องทุกข์และคำากล่าวโทษ และแจ้งความในกรณีที่
เอกสารหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหาย

 จ. การดำาเนินการใดๆ เพื่อการเรียกให้ชำาระหนี้ทุก
ประเภท รับและติดตาม เอาคืน ซ่ึงเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ของบริษัทฯ จากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมทั้งศาล  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

 ฉ. การว่ากล่าว การดำาเนินการฟ้องคดี ทำาคำาให้การ 
ต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง การดำาเนินการในทางคดี การใช้สิทธิ
หรือสละสิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา การยอมรับตามที่คู่ความ 
อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอม
ยอมความ การขอให้พิจารณาคดีใหม่ การบังคับคดีตาม 
คำาพิพากษา หรือคำาส่ังของศาลในคดีใดๆ ในศาลทุกศาล  
รวมทัง้ยืน่ ถอน หรอืแกไ้ขคำาฟอ้ง คำาใหก้าร คำารอ้ง คำาแถลง 
ข้อต่อสู้ใดๆ ทางกฎหมาย การยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ โต้แย้ง 
คำาขอรบัชำาระหนีใ้นคดลีม้ละลาย คดฟ้ืีนฟูกิจการ การดำาเนนิ
การในทางกฎหมายท้ังหลายท้ังปวง ท่ีบริษัทฯ มีสิทธิดำาเนินการ 
เอาแก่นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆเพ่ือให้ชำาระหน้ีสิน ค่าเสียหาย 
หรือชำาระเงิน หรือทรัพย์สินแก่บริษัทฯ หรือเพื่อให้บุคคล 
ดังกล่าวรับผิดต่างๆ ในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือตาม
ความผิดตามกฎหมายประการอื่นใดทั้งหมด หรือเพื่อการ
อื่นใดทุกประการ

 ช. การรับจำานำา บังคับจำานำา ไถ่ถอน จำานำา รับจำานอง 
บงัคบัจำานอง ปลดจำานอง ไถถ่อนจำานอง โอนหรอืรบัโอนสทิธ ิ
การรับจำานอง ให้ความยินยอมในฐานะผู้รับจำานอง ผู้รับจำานำา 
เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีนำามาวางเป็นประกันกับบริษัทฯ รับโอนที่ดิน
และทรัพย์สินบนที่ดินซึ่งจำานองหลุดเป็นสิทธิ และใช้สิทธิ 
หักกลบลบหนี้ รับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้ หรือบุคคล 
ภายนอก เพ่ือชำาระหน้ีของลูกหน้ีแทนลูกหน้ี โอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง

 ซ. การยื่นเรื่องเสนอข้อพิพาท ให้การ หรือดำาเนิน
การกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ รวมท้ังทำาการแต่งต้ัง
อนุญาโตตุลาการและร้องขอ หรือยื่นคำาร้อง หรือคำาฟ้องต่อ
ศาล หรอืหนว่ยงานของรฐั หรอืสถาบนัใด เพือ่บงัคบัตามคำา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 ฌ. การติดต่อหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ของรฐัและหนว่ยงานของรฐัอืน่ๆ รฐัวสิาหกิจ องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ บคุคลหรอืนติบิคุคลใดๆ เกีย่วกบัการขออนมุตั ิ 
การขออนุญาต การจดทะเบียน การทำาสัญญา การต่อ
อายุสัญญา การขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การโอน  
การยกเลิก รวมทั้งการยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) การย่ืนคำาร้องขอให้พิจารณาใหม่ 
(อทุธรณ)์ ภาษบีำารงุทอ้งที ่(ภ.บ.ท.5) ภาษป้ีาย ภาษสีรรพากร 
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงการอุทธรณ์การประเมินภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งปวง  
การชำาระค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม นำาพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสถานท่ี และดำาเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดังกล่าวได้ 
รวมทั้งขอเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
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 ญ. การยื่นขอรังวัดที่ดิน ขอทราบราคาประเมินที่ดิน  
ชี้ระวังแนวเขตที่ดินและรับรองเขตที่ดิน ขอออกโฉนดที่ดิน 
หรือเอกสารสิทธิท่ีดิน เช่าท่ีดิน ขอใช้ท่ีดินของรัฐ ต่อกรมท่ีดิน 
สำานักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 ฎ. ลงนามและย่ืนคำาร้อง คำาขอ และเอกสารอื่นใด 
ตลอดจนให้ถ้อยคำาต่างๆ แทนบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการ 
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ
อื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล หรือ 
นติบิคุคลใดๆ รวมทัง้ขอคดัถา่ยเอกสาร ลงนามรบัรองสำาเนา
เอกสารต่างๆในการดำาเนินการดังกล่าวได้ด้วย อาทิเช่น หนังสือ
รับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ สำาเนา
บัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. การบังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกตำาแหน่ง
ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

 ก. การกำาหนดข้อบังคับ ระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติ

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำาดับที่ รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค.54
ทุนชำาระแล้ว

20,434,419,246 บาท

ณ 31 ธ.ค.55
ทุนชำาระแล้ว

20,434,419,246 บาท จำานวนหุน้เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี

สัดส่วนการถือหุ้น/
จำานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น/
จำานวนหุ้น

1 นายอธิคม เติบศิริ - - -
2 นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ - - -
3 นายมานิตย์ สุธาพร 0.000000

50
0.000000

50
-

4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง - - -
5 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 0.00024

50,000
- (50,000)

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต - 0.00002
4,779 

-

7 นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี - - -
8 นางสาวพัทธนันท์ เตชะกำาพุช 0.00180

367,015
0.00180
367,015

-

 ข. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างของบริษัทฯ

3. การดำาเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
มอบอำานาจนี้

4. การดำาเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ข้างต้นนั้น กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สามารถใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้โดยอิสระใน 
ทางที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทฯ 

5. การมอบอำานาจช่วงเพื่อดำาเนินการแทนตามอำานาจที่ได้
รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร

6. การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดยการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ จะ
ต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ กำาหนด

ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติให้
ทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำานึงถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ ความสามารถในการบริหารงาน 
ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภท
เดยีวกนั ท้ังนีใ้นการปรบัค่าจ้างประจำาปี บรษิทัฯ จะประเมนิผล
การปฏิบัติงานภายใต ้ระบบ PMS (Performance  
Management System) ซึง่ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมนิ
ผลงาน 2 ด้าน คอื (1) ตวัชีว้ดัผลงานหลัก (Key Performance 
Indicators: KPIs) เป็นภารกิจสำาคัญที่ได้รับการถ่ายทอด 
จากบริษทัฯ ในแต่ละปี ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร 

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารซึ่งต้องเปิดเผยค่าตอบแทนตามข้อกำาหนดของสำานักงาน กลต.
 2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน และรักษา 

 การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 และปฏิบัติงานในหน้าท่ี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 กลุม่ธรุกจิทา่เรอืและบรหิารจดัการทรพัยส์นิ และรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ สายพาณชิยกจิและการตลาด ตัง้แตว่นัที ่ 17   
 ตุลาคม 2555 (ทดแทนนายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช ที่ครบวาระเกษียณอายุ)

 3. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2555

(2) สมรรถนะในการทำางาน (Competency) เป็นเครื่องมือ 
สำาหรบัประเมนิความสามารถของผู้ปฏบิตังิานเชงิพฤติกรรม 
ซึ่งกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร 6 ท่าน 
จำานวนรวม 44.28 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน 38.18 
ล้านบาท โบนัส 5.74 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ 0.36 ล้านบาท 

 รายชื่อ 1 ตำาแหน่ง
1. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
3. นายมานิตย์ สุธาพร รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลและบริหาร

ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลงานด้านคดี
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 2 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร
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ตารางแสดงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อ
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บริษัทฯ
1 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) X / / / / / / / / / / / / / / / /, // // // // // // // //
บริษัทย่อย
2 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด / / / /
3 บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด / / / /
4 บริษัท นำ้ามัน ไออาร์พีซี จำากัด / / / / /
5 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำากัด X /
6 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด X / / / /
7 บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด X
8 บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำากัด X
9 บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำากัด X /
บริษัทร่วม
10 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด / /
11 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำากัด /
12 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด 

(มหาชน)
/ / /

13 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำากัด /
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
14 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) /, // / // // // // // //
15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด

(มหาชน)
X

16 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
17 บริษัท ไทยลู้บเบส จำากัด (มหาชน)
18 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน)
19 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำากัด 

(มหาชน)
20 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด /
21 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำากัด 
22 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำากัด 
23 บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำากัด
24 บริษัท ปตท. ค้าสากล จำากัด 
25 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด 
26 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำากัด 
 
หมายเหตุ:    X = ประธานกรรมการ    / =  กรรมการ    // = ผู้บริหาร   
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
2 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ
3 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ
5 นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ
6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
7 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ
8 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการ
9 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ กรรมการ
10 นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ กรรมการ
11 นางสาวมนวิภา จูภิบาล กรรมการ
12 นายพยม บุญยัง กรรมการ
13 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
14 นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ
15 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
2 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ
3 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ
4 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
5 นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ
6 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ
7 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ กรรมการ
8 นายพยม บุญยัง กรรมการ
9 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร กรรมการ
10 นายประนาช โกศายานนท์ กรรมการ
11 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร กรรมการ
12 นายสุวรรณ ศรีนวล กรรมการ
13 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
14 นายทฤษฎี วัฒนางกูร กรรมการ
15 นายบุญเดช ภูริยากร กรรมการผู้จัดการ

3. บริษัท ไทย เอ บี เอส จ�ากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
2 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ
3 นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ
4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ
5 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
6 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ กรรมการ
7 นายทฤษฎี วัฒนางกูร กรรมการ
8 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร กรรมการ
9 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
10 นายพยม บุญยัง กรรมการ
11 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ
12 นางสาวมนวิภา  จูภิบาล กรรมการ
13 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร กรรมการ
14 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
15 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ
16 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน  จ�ากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการ
2 นางจิตรา ถาวระ กรรมการ
3 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ กรรมการ
4 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
5 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ
6 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ
7 นายพยม บุญยัง กรรมการ
8 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ
9 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร กรรมการ

5. บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จ�ากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการ
2 นางจิตรา ถาวระ กรรมการ
3 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ กรรมการ
4 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
5 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล กรรมการ
6 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการ
7 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ กรรมการ
8 นายวิชิต นิตยานนท์ กรรมการ
9 นายพีรวัฒน์  ธรรมาภิมณฑ์ กรรมการ
10 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร กรรมการ
11 นางสาวมนวิภา จูภิบาล กรรมการ
12 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กรรมการ
13 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ
14 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร กรรมการ
15 นายพีรสิชฌ์ อินทร์ทอง กรรมการ
16 นายพยม บุญยัง กรรมการ

6. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด  
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายอธิคม เติบศิริ ประธานกรรมการ
2 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
3 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ
5 นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ กรรมการ
6 นายจุนเป โคจิมะ กรรมการ
7 นายคิโยชิ โอกุระ กรรมการ
8 นายอิเดะยุกิ โทกิมะซะ กรรมการ
9 นายโตชิโร คิชิมูระ กรรมการ
10 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ

7. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการ
2 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
3 นางสุเกรียง ชาติอุทิศ กรรมการ
4 นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์ กรรมการ
5 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
6 นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ กรรมการผู้จัดการ

8. บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ากัด (บริษัท น�้ามันทีพีไอ (2001) จ�ากัด)
รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ
2 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ กรรมการ
3 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ
4 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท : บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IRPC

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002567 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน : 20,475,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,475,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : 20,434,419,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,434,419,246 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท :

สำานักงานใหญ่และโรงงาน 
เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรสาร 0 3861 2813

สำานักงานกรุงเทพฯ 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 
0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7001

เว็บไซต์ : www.irpc.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี :

นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
179/74-80 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ 
ชั้น15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120  
โทรศัพท์ 0 2344 1000 โทรสาร 0 2286 5050

นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท :
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1111
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ลำาดับ บริษัท สัดส่วน
การถือหุ้น ทุนชำาระแล้ว

1 บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2646 6700   โทรสาร 0 2646 6750
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายเม็ดพลาสติก

99.99% 2,500 ล้านบาท

2 บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำากัด

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2649 7511   โทรสาร 0 2649 7550
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของ บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด

59.94% 10 ล้านบาท

3 บริษัท น�ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2646 6666   โทรสาร 0 2646 6677/ 6688
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามัน

99.99% 2,000 ล้านบาท

4 บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2646 6666   โทรสาร 0 2646 6677/ 6688
ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางทะเล
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท นำ้ามัน ไออาร์พีซี จำากัด

99.99% 110 ล้านบาท

5 บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จำากัด

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2646 6700   โทรสาร 0 2646 6677/ 6688
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามัน
หมายเหตุ : บริษัทย่อยของ บริษัท นำ้ามัน ไออาร์พีซี จำากัด

99.89% 0.1 ล้านบาท

6 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2646 6700   โทรสาร 0 2646 6702
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายโพลิออล

99.99% 300 ล้านบาท
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ลำาดับ บริษัท สัดส่วน
การถือหุ้น ทุนชำาระแล้ว

7 บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด

ที่อยู่ : 309 หมู่ที ่5 ถนนสขุมุวิท ตำาบลเชงิเนนิ อำาเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
โทรศัพท์ 0 3889 9130-2  โทรสาร 0 3889 9130-2 ต่อ 301
ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนอาชีวะ

99.99% 750 ล้านบาท

8 บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ที่อยู่ : 555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 9  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2348 6399    โทรสาร 0 2140 4333
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายเม็ดพลาสติก

25.00% 40 ล้านบาท

9 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด

ที่อยู่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4-5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2140 2000
ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายเม็ดพลาสติก

25.00% 150 ล้านบาท

10 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2206 9300 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายปิโตรเคมี

25.00% 10,739 ล้านบาท

11 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น 19 ถนนจันทน์ตัดใหม่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2678 6500-10  โทรสาร 0 2678 6511
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายเหล็ก

16.24% 4,220 ล้านบาท

12 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำากัด

ที่อยู่ : 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำาบลบางแก้ว  
อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 0 2338 6100     โทรสาร 0 3862 1602
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแก๊สอะเซททิลีน

13.04% 115 ล้านบาท

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 12 อันดับแรกของ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 มีดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ  
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว 
ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน  
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 7,869,694,600 38.51%
2. ธนาคารออมสิน 1,950,000,000 9.54%
3. กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 1,183,796,970 5.79%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 644,825,754 3.16%
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 504,906,708 2.47%
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 237,948,660 1.16%
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 199,142,000 0.97%
8. สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 161,986,900 0.79%
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 155,473,242 0.76%
10. กองทุนเปิดไทยทวีทุน 123,000,000 0.60%
11. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 115,142,000 0.56%
12. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 115,142,000 0.56%

บริษัทย่อย

ไม่มีการกำาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ 
บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ 
โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/ หรือกำาไรสุทธิ 
เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยน้ันๆ และได้ต้ังสำารองตาม
กฎหมายแล้ว หรอืกรณอีืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัยอ่ย
เห็นสมควร
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ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและวงเงินทุนหมุนเวียน 7,320 ล้านบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการลงทุนของบริษัท

ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและวงเงินทุนหมุนเวียน 7,320 ล้านบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการลงทุนของบริษัท

ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ Mizuho Corporate Bank, Ltd. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงิน 
ในรายงานประจำาปีที่ได้จัดทำาขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งระบบการควบคุมภายในท่ีให้ 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินที่จัดทำา ได้แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา รวมทั้งมีการดูแลรักษาทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ 
การดำาเนินงานที่ผิดปกติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการที่เปน็อสิระ กำากับดูแลงบการเงนิ และประเมนิ
ระบบการควบคมุภายใน ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจำาปี 
นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี 2555  
ได้ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(นายอธิคม เติบศิริ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัทไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษัท สำาหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาวา่จำาเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
หรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ของบรษิทั 
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ
ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับปีส้ินสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

วิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

 

สินทรัพย์หมุนเวยีน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 6,524,025,391 2,955,619,081 4,770,201,346 5,928,184,681 2,210,538,254 3,306,831,851
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 8 - 1,038,375,000 1,408,500,000 - 1,038,375,000 1,408,500,000
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9 14,140,499,539 9,923,938,106 11,056,282,199 15,490,805,503 11,077,072,194 12,499,239,246
ลูกหน้ีกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- สุทธิ 34 61,346,327 121,431,279 18,967,767 78,698,132 132,149,633 25,843,723
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 34 - - - 1,697,472,487 12,271,186 73,943,661

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 31,252,984,971 38,810,331,702 30,101,451,753 29,174,373,822 37,027,671,389 28,873,823,202
ลูกหน้ีอ่ืน 11 622,917,551 314,617,046 171,948,622 536,471,950 290,689,473 165,765,980
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,491,472,423 1,538,159,793 1,013,271,237 1,483,209,281 1,538,145,273 1,004,491,362
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 169,156,509 77,093,154 322,670,286 169,156,509 77,093,154 322,670,286
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 708,830,055 610,007,880 443,823,370 618,568,658 531,870,998 380,344,612

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 54,971,232,766 55,389,573,041 49,307,116,580 55,176,941,023 53,935,876,554 48,061,453,923

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 - - - 4,450,049,372 4,450,742,472 4,450,745,789
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 12 5,518,909,641 154,750,050 73,320,659 5,388,138,451 88,318,438 58,318,438
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 1,344,897,124 39,933,751 48,333,800 1,286,673,120 37,798,547 46,594,527
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 2.4, 34 3,292,812,913 3,292,812,913 3,292,812,913 3,527,279,173 3,878,348,025 4,613,018,179

รายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม - สุทธิ 35 71,843,498 71,843,504 71,844,304 37,566,792 37,566,792 37,566,792

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 1,872,601,475 1,634,018,754 2,239,858,644 1,567,177,050 1,288,967,293 1,295,145,319
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 73,148,140,383 70,077,164,241 63,926,257,683 66,762,808,937 65,347,709,619 58,694,522,932
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 1,706,995,721 1,398,702,361 1,462,752,370 1,702,342,804 1,393,847,658 1,458,008,541
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 17 49,330,146 59,803,154 35,900,605 47,574,650 58,733,316 34,681,852

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 87,005,530,901 76,729,028,728 71,151,080,978 84,769,610,349 76,582,032,160 70,688,602,369

รวมสินทรัพย์ 141,976,763,667 132,118,601,769 120,458,197,558 139,946,551,372 130,517,908,714 118,750,056,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึงหนา้ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

3

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554



166 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 237,541,910 1,340,336,657 6,000,000,000 150,700,175 1,000,000,000 6,000,000,000
เจา้หน้ีการคา้ 20 15,527,703,904 17,407,962,500 6,973,782,169 16,017,677,407 18,220,099,544 7,920,363,635
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 161,148,055 610,576,677 294,043,646 170,935,798 644,838,667 321,717,326
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - - 602,569,609 565,748,082 -

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
 ภายในหน่ึงปี 18 2,000,000,000 2,000,000,000 - 2,000,000,000 2,000,000,000 -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 4,112,330 43,839,203 24,748,313 4,112,330 43,414,398 24,571,067

เจา้หน้ีอ่ืน 2,081,481,919 3,302,569,009 1,917,503,917 1,837,494,899 3,218,675,075 1,872,193,246
เงินรับจากการใชสิ้ทธิภายใตโ้ครงการ
ออกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานท่ีอยู่
ระหวา่งการจดทะเบียน - - 153,238,167 - - 153,238,167

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 505,128,211 303,843,426 307,233,783 505,128,211 303,843,426 307,233,783
โบนสัคา้งจ่าย 884,180,073 1,119,822,400 1,114,177,707 818,056,335 1,038,532,378 1,037,739,541
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 530,573,369 915,730,699 788,656,448 526,853,705 761,961,360 666,025,021
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 419,994,172 548,773,403 374,787,238 290,632,511 451,972,103 249,537,717

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 22,351,863,943 27,593,453,974 17,948,171,388 22,924,160,980 28,249,085,033 18,552,619,503

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 18 41,969,420,601 25,190,198,062 24,347,898,141 41,969,420,601 25,190,198,062 24,347,898,141
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 4,029,696 14,394,619 58,845,987 4,029,696 14,394,619 58,421,181
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.4, 34 2,254,892,788 2,254,892,788 2,254,892,788 2,254,892,788 2,254,892,788 2,254,892,788

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 1,121,479,165 1,030,883,169 864,449,665 1,032,250,440 949,002,085 797,123,055
รายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม 35 113,565,949 113,261,322 113,261,322 112,843,246 112,538,619 112,538,619

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 45,463,388,199 28,603,629,960 27,639,347,903 45,373,436,771 28,521,026,173 27,570,873,784

รวมหนีสิ้น 67,815,252,142 56,197,083,934 45,587,519,291 68,297,597,751 56,770,111,206 46,123,493,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึงหนา้ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

4

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554



167รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22
ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 20,475,000,000 20,475,000,000 20,475,000,000 20,475,000,000 20,475,000,000
(หุ้นสามญัจ านวน 20,475 ลา้นหุ้น 
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 20,434,419,246 20,434,419,246 20,169,813,900 20,434,419,246 20,434,419,246 20,169,813,900
(พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 หุ้นสามญั
   จ านวน 20,434 ลา้นหุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)
(พ.ศ. 2553 หุ้นสามญัจ านวน 20,170 ลา้นหุ้น
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 28,554,212,397 28,554,212,397 28,056,754,347 28,554,212,397 28,554,212,397 28,056,754,347
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด
ท่ีมีไวเ้ผ่ือขาย 13 1,535,225 (4,510,899) 3,889,170 1,535,225 (1,628,775) 7,167,225

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,171,025,812 24,946,181,545 24,670,779,586 20,611,286,753 22,713,294,640 22,345,327,533

หกั  หุ้นทุนซ้ือคืน -หุ้นสามญั - หุ้นของบริษทั
   ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 24 (124,282,649) (124,282,649) (134,714,649) - - -

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั 
หุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 15,177,080 15,177,080 12,759,080 - - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 74,099,587,111 75,868,696,720 74,826,781,434 71,648,953,621 73,747,797,508 72,626,563,005
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25 61,924,414 52,821,115 43,896,833 - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 74,161,511,525 75,921,517,835 74,870,678,267 71,648,953,621 73,747,797,508 72,626,563,005

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 141,976,763,667 132,118,601,769 120,458,197,558 139,946,551,372 130,517,908,714 118,750,056,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึงหนา้ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

5

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 33, 34 292,430,488,957 246,887,842,532 301,675,845,266 254,916,904,672
ตน้ทนุขาย 34 (289,769,694,270) (235,491,021,272) (299,535,894,802) (243,990,952,414)

ก าไรขั้นต้น 2,660,794,687 11,396,821,260 2,139,950,464 10,925,952,258
รายไดอ่ื้น - สุทธิ 26, 34 2,498,184,596 (854,175,838) 2,692,757,403 (357,161,160)
ค่าใชจ่้ายในการขาย 34 (1,006,619,813) (986,303,510) (1,139,475,578) (1,072,974,841)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27, 34 (3,897,590,129) (3,677,265,687) (3,728,594,450) (3,569,483,737)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงาน 254,769,341 5,879,076,225 (35,362,161) 5,926,332,520
ตน้ทนุทางการเงิน 29 (1,191,940,213) (1,892,837,879) (1,249,415,754) (1,888,084,972)
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน

บริษทัร่วม 12 64,339,578 51,429,411 - -

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (872,831,294) 4,037,667,757 (1,284,777,915) 4,038,247,548
ภาษีเงินได้ 30 (64,781,212) (85,141,892) - -

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (937,612,506) 3,952,525,865 (1,284,777,915) 4,038,247,548

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (958,878,893) 3,941,393,287 (1,284,777,915) 4,038,247,548
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21,266,387 11,132,578 - -

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (937,612,506) 3,952,525,865 (1,284,777,915) 4,038,247,548

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส าหรับส่วนที่เป็น
ของบริษทัใหญ่ (บาท) 31

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.05) 0.19 (0.06) 0.20

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึงหนา้ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554



169รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

บาท บาท บาท บาท

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิส ำหรับปี (937,612,506) 3,952,525,865 (1,284,777,915) 4,038,247,548
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน:

- เงินลงทนุเผ่ือขำย 6,046,124 (8,400,069) 3,164,000 (8,796,000)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี
- สุทธิจากภาษี 6,046,124 (8,400,069) 3,164,000 (8,796,000)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (931,566,382) 3,944,125,796 (1,281,613,915) 4,029,451,548

ส่วนแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (952,832,769) 3,932,993,218 (1,281,613,915) 4,029,451,548
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ

ควบคุม 21,266,387 11,132,578 - -

(931,566,382) 3,944,125,796 (1,281,613,915) 4,029,451,548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัในหนำ้ 12 ถึงหนำ้ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
7

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554



170 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ห
ม

าย
เห

ต
ุป

ระ
ก

อ
บ

งบ
ก

าร
เง

ิน
รว

ม
แล

ะง
บ

ก
าร

เง
ิน

เฉ
พ

าะ
บ

ริษ
ัท

ใน
ห

น
้า 

17
6 

ถ
ึงห

น
้า 

26
3 

เป็
น

ส
่วน

ห
น

ึ่งข
อ
งง

บ
ก

าร
เง

ิน
น

ี้

8

อง
คป

ระ
กอ
บอ

ื่น
ขอ

ง

สว
น
ขอ

งผ
ูถือ
ห
ุน

กำ
ไร
ขา
ดท

ุน
ห
ุน
ขอ

งบ
ริษ

ัท
สว
น
ได
เส
ีย

ท
ุน
ท
ี่ออ
กแ
ละ

สว
น
เก
ิน
มูล

คา
สำ
รอ
ง

เบ
็ดเ
สร
็จอ
ื่น

ท
ี่ถือ
โด
ย

สว
น
เก
ิน
มูล

คา
รว
มส

วน
ขอ

งผ
ูถือ

ท
ี่ไม
มีอ

ำน
าจ

รว
มส

วน
ขอ

ง

ชำ
ระ
แล
ว

ห
ุน
สา
มัญ

ตา
มก

ฏ
ห
มา
ย

ยัง
ไม
ได
จัด

สร
ร

เง
ิน
ลง
ท
ุน
เผ
ื่อข

าย
บร

ิษัท
ยอ
ย

ห
ุน
ท
ุน
ซ
ื้อค

ืน
ห
ุน
บร

ิษัท
ให
ญ


คว
บค

ุม
ผูถ

ือห
ุน

ห
มา
ยเ
ห
ตุ

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ

 

ณ
 ว
ัน
ท
ี่ 1

 ม
กร
าค
ม 
พ

.ศ
. 2

55
4

20
,1

69
,8

13
,9

00
28

,0
56

,7
54

,3
47

2,
04

7,
50

0,
00

0
24

,5
14

,4
51

,0
54

3,
88

9,
17

0
(1

34
,7

14
,6

49
)

12
,7

59
,0

80
74

,6
70

,4
52

,9
02

43
,8

96
,8

33
74

,7
14

,3
49

,7
35

ผล
กร

ะท
บ
ขอ

งก
าร

เป
ลี่ย

น
น
โย

บ
าย

กา
รบ

ัญ
ชี

- ก
ลับ

รา
ยก

าร
ขา

ดท
ุน
จา

กก
าร

เป
ลี่ย

น
แป

ลง

ใน
มูล

คา
ยุต

ิธร
รม

ขอ
งอ

น
ุพ
ัน
ธท

าง
กา

รเ
งิน

ท
ี่ยัง

ไม
เก
ิดข

ึ้น
จร

ิง
2.

3
-

-
-

15
6,

32
8,

53
2

-
-

-
15

6,
32

8,
53

2
-

15
6,

32
8,

53
2

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ
ท
ี่ปร

ับป
รุง
แล
ว

20
,1

69
,8

13
,9

00
28

,0
56

,7
54

,3
47

2,
04

7,
50

0,
00

0
24

,6
70

,7
79

,5
86

3,
88

9,
17

0
(1

34
,7

14
,6

49
)

12
,7

59
,0

80
74

,8
26

,7
81

,4
34

43
,8

96
,8

33
74

,8
70

,6
78

,2
67

ห
ุน
สา

มัญ
22

26
4,

60
5,

34
6

49
7,

45
8,

05
0

-
-

-
-

-
76

2,
06

3,
39

6
-

76
2,

06
3,

39
6

เง
ิน
ป
น
ผล

จา
ย

-
-

-
(3

,6
65

,9
91

,3
28

)
-

-
-

(3
,6

65
,9

91
,3

28
)

(2
,2

08
,2

96
)

(3
,6

68
,1

99
,6

24
)

ห
ุน
ขอ

งบ
ริษ

ัท
ท
ี่ถือ

โด
ยบ

ริษ
ัท
ยอ

ย
-

-
-

-
-

10
,4

32
,0

00
-

10
,4

32
,0

00
-

10
,4

32
,0

00

สว
น
เก
ิน
มูล

คา
ห
ุน
ท
ุน
ซื้อ

คืน
-

-
-

-
-

-
2,

41
8,

00
0

2,
41

8,
00

0
-

2,
41

8,
00

0

กำ
ไร

(ข
าด

ท
ุน

)เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

สำ
ห
รับ

ป


-
-

-
3,

94
1,

39
3,

28
7

(8
,4

00
,0

69
)

-
-

3,
93

2,
99

3,
21

8
11

,1
32

,5
78

3,
94

4,
12

5,
79

6

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ

 

ณ
 ว
ัน
ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

4
20

,4
34

,4
19

,2
46

28
,5

54
,2

12
,3

97
2,

04
7,

50
0,

00
0

24
,9

46
,1

81
,5

45
(4

,5
10

,8
99

)
(1

24
,2

82
,6

49
)

15
,1

77
,0

80
75

,8
68

,6
96

,7
20

52
,8

21
,1

15
75

,9
21

,5
17

,8
35

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ

  

ณ
 ว
ัน
ท
ี่ 1

 ม
กร
าค
ม 
พ

.ศ
. 2

55
5

20
,4

34
,4

19
,2

46
28

,5
54

,2
12

,3
97

2,
04

7,
50

0,
00

0
24

,9
46

,1
81

,5
45

(4
,5

10
,8

99
)

(1
24

,2
82

,6
49

)
15

,1
77

,0
80

75
,8

68
,6

96
,7

20
52

,8
21

,1
15

75
,9

21
,5

17
,8

35

ห
ุน
สา

มัญ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

เง
ิน
ป
น
ผล

จา
ย

32
-

-
-

(8
16

,2
76

,8
40

)
-

-
-

(8
16

,2
76

,8
40

)
(1

2,
16

3,
08

8)
(8

28
,4

39
,9

28
)

กำ
ไร

(ข
าด

ท
ุน

)เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

สำ
ห
รับ

ป


-
-

-
(9

58
,8

78
,8

93
)

6,
04

6,
12

4
-

-
(9

52
,8

32
,7

69
)

21
,2

66
,3

87
(9

31
,5

66
,3

82
)

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ

  

ณ
 ว
ัน
ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

5
20

,4
34

,4
19

,2
46

28
,5

54
,2

12
,3

97
2,

04
7,

50
0,

00
0

23
,1

71
,0

25
,8

12
1,

53
5,

22
5

(1
24

,2
82

,6
49

)
15

,1
77

,0
80

74
,0

99
,5

87
,1

11
61

,9
24

,4
14

74
,1

61
,5

11
,5

25

ห
มา

ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

รว
มแ

ละ
งบ

กา
รเ
งิน

เฉ
พ
าะ

บ
ริษ

ัท
ใน

ห
น
า 

12
 ถ
ึงห

น
า 

99
 เป

น
สว

น
ห
น
ึ่งข

อง
งบ

กา
รเ
งิน

น
ี้

กำ
ไร
สะ
สม

บร
ิษัท

 ไ
ออ
าร
พ
ีซ
ี จ
ำก
ัด 

(ม
ห
าช
น

) 

งบ
แส
ดง
กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
สว
น
ขอ

งผ
ูถือ
ห
ุน

สำ
ห
รับ

ปส
ิ้น
สุด

วัน
ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

5 
แล
ะ 
พ

.ศ
. 2

55
4

งบ
กา
รเ
งิน

รว
ม

สว
น
ขอ

งผ
ูถือ
ห
ุน
บร

ิษัท
ให
ญ


บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554



171รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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172 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (872,831,294) 4,037,667,757 (1,284,777,915) 4,038,247,548
รายการปรับปรุงก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดสุทธิที่ได้มาจาก/

(ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน
- คำ่เส่ือมรำคำ 15 4,284,336,763 3,410,987,626 3,993,143,461 3,130,249,403
- คำ่ตดัจ ำหน่ำย 16 203,038,012 183,463,539 202,880,176 183,380,587
- ดอกเบ้ียรับ (108,762,501) (130,730,701) (142,579,403) (220,978,370)
- เงินปันผลรับ 26 (47,772,248) (50,030,525) (384,735,193) (435,030,192)
- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ/(กลบัรำยกำรหน้ีสงสัยจะสูญ) 43,178,514 32,949,339 40,671,729 28,418,282
- คำ่เผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินคำ้คงเหลือ 24,510,884 65,319,928 19,328,594 20,796,504
- ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (24,631,445) (75,791,696) (15,542,262) (75,382,793)
- (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรปรับมูลคำ่เงินลงทุนชัว่ครำว 26 (159,750,000) 349,000,000 (159,750,000) 349,000,000
- ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 26 739,835,726 1,398,562 599,345,800 2,074,618
- กลบัรำยกำรคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน (851,606,920) - (652,883,000) -
- คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน 6,555,000 - 6,555,000 -
- ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธี

ส่วนไดเ้สีย 12 (64,339,578) (51,429,411) - -
- (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร

และอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 26 (434,361,911) 407,414,726 (410,620,291) 391,099,360
- คำ่เผ่ือ(กลบัรำยกำร)กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยถ์ำวร

และสินทรัพยอ่ื์น 26 (363,338,452) 104,099,562 (207,439,708) 120,862,763
- ตน้ทุนทำงกำรเงิน 29 1,191,940,213 1,892,837,879 1,249,415,754 1,888,084,972
- คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 21 90,595,997 166,433,503 83,248,355 151,879,030

3,656,596,760 10,343,590,088 2,936,261,097 9,572,701,712
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

- ลูกหน้ีกำรคำ้ (4,246,661,317) 1,195,010,353 (4,440,089,121) 1,487,222,848
- สินคำ้คงเหลือ 7,532,835,847 (8,774,199,877) 7,833,968,972 (8,174,644,691)
- ลูกหน้ีอ่ืน (12,064,463) (149,526,343) 51,385,208 (131,864,412)
- ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,084,953 (102,463,512) 53,451,501 (106,305,910)
- ภำษีมูลคำ่เพ่ิมรอเรียกคืน 46,687,369 (524,888,556) 54,935,993 (533,653,911)
- ภำษีสรรพสำมิตจ่ำยล่วงหน้ำ (92,063,355) 245,577,132 (92,063,355) 245,577,132
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (38,538,363) (103,745,531) (43,833,291) (89,718,018)
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ (1,868,660,245) 10,429,972,603 (2,202,081,898) 10,297,343,798
- เจำ้หน้ีอ่ืน (278,995,057) (175,578,990) (312,639,152) (199,385,456)
- เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (449,428,622) 316,533,031 (473,902,869) 323,121,341
- โบนสัคำ้งจ่ำย (235,642,327) 5,644,693 (220,476,043) 792,837
- เงินรับล่วงหน้ำคำ่สินคำ้ (385,157,331) 127,074,251 (235,107,655) 95,936,339
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (124,455,007) 173,986,165 (161,339,592) 202,434,386
- ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยรับคืน - 36,240,144 - -

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,564,538,842 13,043,225,651 2,748,469,795 12,989,557,995
- ภำษีเงินไดจ่้ำย (125,064,358) (183,821,015) (42,863,703) (61,808,370)

กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,439,474,484 12,859,404,636 2,705,606,092 12,927,749,625

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัในหน้ำ 12 ถึงหน้ำ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

10

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554



173รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 176 ถึงหน้า 263 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 115,391,968 121,673,153 137,074,497 318,421,055
เงินปันผลรับ 26 47,772,248 50,030,525 384,735,193 435,030,192
เงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว - 19,726,438 - 19,726,438
เงินสดรับคืน/(จ่ำยไป)จำกเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำว

และดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,629,461) 9,058,348 (1,328,627,543) 698,899,944
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (5,299,820,019) (30,000,000) (5,299,820,013) (30,000,000)
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว 100,000 - 90,000 28,412
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (8,359,447,056) (7,860,149,085) (6,648,230,292) (8,665,750,974)
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร

และอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 574,591,885 53,716,358 446,977,143 22,188,675
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 (511,331,373) (117,947,631) (511,375,322) (117,753,804)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง/(เพ่ิมข้ึน) 10,473,008 (25,368,448) 11,158,666 (25,517,363)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (13,428,898,800) (7,779,260,342) (12,808,017,671) (7,344,727,425)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่ำยสุทธิจำกสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย

และคำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำเงิน (1,726,073,828) (1,622,913,026) (1,724,407,237) (1,620,682,710)
เงินปันผลจ่ำย (816,276,837) (3,665,991,329) (817,229,973) (3,670,280,441)
เงินสดไดรั้บ(จ่ำยคืน) สุทธิจำกกำรยกเลิกสัญญำอนุพนัธ์

ทำงกำรเงิน 45,866,250 (8,742,726) 45,866,250 (8,742,726)
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 304,627 2,748,082 11,307,400 565,748,082
เงินสดรับจำก/(จ่ำยคืน)เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (1,087,689,701) (4,664,934,016) (850,071,072) (5,000,000,000)
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 18 19,203,955,000 2,471,000,000 19,203,955,000 2,471,000,000
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 18 (2,000,000,000) - (2,000,000,000) -
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (50,091,797) (25,360,477) (49,362,362) (25,183,231)
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั - 621,675,229 - 762,063,396
เงินสดสุทธิรับล่วงหน้ำจำกกำรใชสิ้ทธิภำยใตโ้ครงกำร 

ออกหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังำน - - - (153,238,167)
เงินปันผลจ่ำย - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (12,163,088) (2,208,296) - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 13,557,830,626 (6,894,726,559) 13,820,058,006 (6,679,315,797)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 3,568,406,310 (1,814,582,265) 3,717,646,427 (1,096,293,597)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,955,619,081 4,770,201,346 2,210,538,254 3,306,831,851

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 6,524,025,391 2,955,619,081 5,928,184,681 2,210,538,254

รายการที่ไม่กระทบเงนิสด
เจำ้หน้ีซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 899,445,485 1,840,879,837 741,400,061 1,809,283,405

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัในหน้ำ 12 ถึงหน้ำ 99 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะบริษัทงบการเงนิรวม

11

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1 ข้อมูลทั�วไป 
 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียน

คือ เลขที� ��� หมู่ � ถนนสุขมุวิท ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง บริษทัและบริษทัยอ่ยมีที�ทาํการอยูที่�เลขที� ���/� 

ศูนยเ์อนเนอร์ยี�คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั�น � ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร �����  

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั และ

บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจปิโตรเลียม ซึ� งผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เม็ดพลาสติก นํ� ามันใส 

นํ�ามนัหล่อลื�น และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื�นๆ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 255� 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ� งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปนี�  

 

�.� เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี     

พ.ศ. ���� ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชีพ.ศ. ���� และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงินยกเวน้การวดัมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขาย ที�รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ� งไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบาย

การบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีที�สาํคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และ

ตอ้งเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซอ้น หรือ เกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่อ

งบการเงินรวมในหมายเหตุฯ ขอ้ 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชีซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั  

 

1) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���6  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�องภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 20 เรื�องการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล 

   เกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) เรื�องผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 เรื�องส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 10 เรื�องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่ง 

   เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 เรื�องภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์�ไม่ไดคิ้ด 

   ค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 25 เรื�องภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

   หรือของผูถื้อหุน้ 

 
1.1) มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงันี�   

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินได ้ซึ� งรวมถึงภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการ 

ตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดคาํนวณจากจาํนวนที�ตอ้งเสียภาษีและจาํนวนที�สามารถหักภาษีไดซึ้� งแสดงอยู่

ในแบบการคาํนวณภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั สินทรัพยห์รือหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากจาํนวนที� 

คาดวา่จะตอ้งจ่ายแก่ หรือไดรั้บคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที�บงัคบัใชอ้ยู่

หรือที�คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน การบญัชีสําหรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

คาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวของฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สิน และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนี� สิน

ในงบการเงิน กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชีซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

1) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���6 (ต่อ) 

 

�.�) มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงันี�  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดให้กิจการตอ้งกาํหนดสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน ซึ� ง 

คือสกลุเงินที�ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซึ� งกิจการดาํเนินงานอยู ่สกลุเงินอื�นที�ไม่ใช่สกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการชาํระเงินของ

รายการที�เป็นตวัเงินหรือจากการแปลงค่ารายการที�เป็นตวัเงินในสกลุเงินต่างประเทศใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทนุใน

งวดบญัชีนั�น มาตรฐานการบญัชีนี� อนุญาตให้กิจการแสดงงบการเงินดว้ยสกุลเงินใดก็ได ้การแปลงค่าผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มบริษทัซึ� งมีสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้

นาํเสนองบการเงินตอ้งแปลงค่าโดย ก) สินทรัพยแ์ละหนี� สินให้แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงิน ข) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอตัรา

แลกเปลี�ยนทั�งหมดใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น ผูบ้ริหารของกิจการประเมินวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี�ไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายใน

เพื�อให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่นี� มีผลกระทบต่อการ

เปิดเผยขอ้มูล 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ) 

 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชีซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

�) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���6 (ต่อ) 

 

�.�) มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงันี�  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 ใหค้าํอธิบายเพิ�มเติมเกี�ยวกบัหนี� สินหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ที�เกิดขึ�นจากการตีราคาของสินทรัพยที์�ไม่ตอ้งคิดค่าเสื�อมราคาตามที�กล่าวในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 ตอ้งถูก 

วดัมูลค่าโดยคาํนึงถึงผลทางภาษีที�จะเกิดขึ�นจากการไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยน์ั�นโดยการขายโดยไม่คาํนึงถึง

เกณฑที์�ใชใ้นการวดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 25 ให้คาํอธิบายเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุ้นว่าจะไม่ทาํให้เกิดการเพิ�มขึ�นหรือลดลงในจาํนวนที�รับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน ผลกระทบต่อ 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีจะถูกรวมอยูใ่นกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับงวด เวน้แต่ผลทางภาษีดงักล่าวเกี�ยวเนื�องกบัรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นนั�น เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั

การเปลี�ยนแปลงไปยงัจาํนวนที�รับรู้ในส่วนของเจา้ของหรือในจาํนวนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในงวด

บญัชีเดียวกนัหรืองวดบญัชีต่างกนั ผลทางภาษีดงักล่าวตอ้งบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหรือกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นตามลาํดบั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 20 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื�น เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลจะตอ้งรับรู้เมื�อกิจการมีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุผลวา่กิจการจะสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของเงินอุดหนุนที�

กาํหนดไวแ้ละกิจการจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั�น เงินอุดหนุนที�เกี�ยวขอ้งกับรายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึ� งกิจการรับรู้ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัตน้ทุนที�ไดรั้บการชดเชย เงินอุดหนุน

จากรัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยอ์าจเลือกแสดงรายการโดยหักจากราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งหรือ

แสดงเป็นรายไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 10 ให้คาํอธิบายเพิ�มเติมเกี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 20 ว่าความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลที�ใหแ้ก่กิจการตอ้งเป็นไปตามคาํนิยามของเงินอดุหนุนจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 20 แมว้า่

จะไม่มีเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมดาํเนินงานของหน่วยงานอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากความตอ้งการที�จะ

ดาํเนินงานในเขตพื�นที�หรือภาคอุตสาหกรรมที�ระบุไว ้ดงันั�น เงินอุดหนุนไม่บนัทึกบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนไดเ้สีย

ของผูถื้อหุน้ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ) 

 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชีซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

2) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���7  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 

2.1) มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงันี�   

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� � กาํหนดให้มีการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่โดยอา้งอิงจากเนื�อหาของขอ้ตกลง การตีความนี�กาํหนดใหป้ระเมินวา่ขอ้ตกลงเขา้เงื�อนไขต่อไปนี�

หรือไม่ (�) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงขึ�นอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยที์�เฉพาะเจาะจง และ (�) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการ 

ให้สิทธิในการใช้สินทรัพยน์ั� น ผูบ้ริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�   

 

2.2) มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงันี�   

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12 เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบั

เอกชนในการใหบ้ริการสาธารณะโดยที�เอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษา

โครงสร้างพื�นฐานสาํหรับบริการสาธารณะ การตีความฉบบันี�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� ใหค้าํอธิบายเกี�ยวกบักรณีที�ขายสินคา้หรือใหบ้ริการพร้อมกบั 

ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  ( เ ช่น คะแนนหรือได้รับสินค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน) ว่า เป็นรายการที� มี 

หลายองค์ประกอบ และสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหรือคา้งรับจากลูกคา้ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองคป์ระกอบของรายการ 

โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การตีความฉบบันี�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �� กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่าง

ภาครัฐกบัเอกชน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� การเปลี�ยนนโยบายการบัญชีเรื�องการบัญชีสําหรับการรับรู้อนุพันธ์ทางการเงิน 

 

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ปลี�ยนนโยบายการบญัชีสําหรับการรับรู้อนุพนัธ์ทางการเงิน จากเดิมที�รับรู้ใน

งบการเงินตั�งแต่วนัเริ�มแรกเป็นรับรู้เมื�อมีการจ่ายชาํระตามสัญญา ทั�งนี�  เนื�องจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาและเห็นว่าการ

เปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีใหม่มีความเหมาะสมและสะทอ้นถึงขอ้เทจ็จริงทางธุรกิจของกลุม่บริษทั อีกทั�งเพื�อใหข้อ้มูลทาง

การเงินของกลุ่มบริษทัสามารถเปรียบเทียบไดก้บักิจการอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนัที�อยู่ในประเทศไทย เนื�องจากสัญญา 

ส่วนใหญ่ทาํขึ�นโดยพิจารณาจากประมาณการราคานํ�ามนัดิบและผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบันํ�ามนัในอนาคตซึ� งมีความผนัผวนสูง 

 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงัสาํหรับการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปนี�   

 

 ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� ณ วันที� � มกราคม พ.ศ. ���� 
 ตามที�แสดง รายการ  ตามที�แสดง รายการ  
 ไว้เดิม ปรับปรุง ปรับใหม่ ไว้เดิม ปรับปรุง ปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท บาท 
       

งบแสดงฐานะการเงินรวม       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น   667,849 (57,841) 610,008 443,823 - 443,823 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 597,570 (48,797) 548,773 531,116 (156,329) 374,787 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24,955,226 (9,044) 24,946,182 24,514,451 156,329 24,670,780 

       

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 589,712 (57,841) 531,871 380,345 - 380,345 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 500,769 (48,797) 451,972 405,867 (156,329) 249,538 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,722,339 (9,044) 22,713,295 22,188,999 156,329 22,345,328 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ไดถู้กนาํมาแสดงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที� 1 เรื�อง  

การนาํเสนองบการเงิน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� การเปลี�ยนนโยบายการบัญชีเรื�องการบัญชีสําหรับการรับรู้อนุพันธ์ทางการเงิน (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงัสําหรับการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปนี�   

 

 ตามที�แสดง รายการ  
 ไว้เดิม ปรับปรุง ปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

รายไดอื้�น - สุทธิ (791,844) (62,332) (854,176) 

ตน้ทุนทางการเงิน  1,789,796 103,041 1,892,837 

กาํไรสุทธิ  4,117,899 (165,373) 3,952,526 

    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท    

รายไดอื้�น - สุทธิ 294,829 62,332 357,161 

ตน้ทุนทางการเงิน  1,785,043 103,041 1,888,084 

กาํไรสุทธิ  4,203,621 (165,373) 4,038,248 

 

ผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 กาํไรต่อหุ้น กาํไรต่อหุ้น 
 ขั�นพื�นฐาน ขั�นพื�นฐาน 
 บาทต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 
   

ก่อนปรับปรุง �.�� �.�� 

รายการปรับปรุงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (�.��) (�.��) 

หลงัปรับปรุง �.�� �.�� 

 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� งบการเงินบริษัทย่อย - บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ในระหว่างไตรมาสที� 4 ของปี พ.ศ. 2553 บริษทัย่อยทราบว่าบริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นเจา้หนี� รายหนึ� งของ 

บริษทัยอ่ยแห่งนี�ไดฟ้้องลม้ละลายบริษทัยอ่ย โดยอา้งวา่บริษทัยอ่ยไม่ชาํระหนี�  มีหนี� สินลน้พน้ตวั และไม่ประกอบกิจการ ทั�งนี�  

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดเมื�อวนัที� � มิถุนายน พ.ศ. ���� เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยป์ระกาศคาํสั�ง

พิทกัษท์รัพยล์งในหนังสือพิมพเ์มื�อวนัที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 28 กนัยายน 

พ.ศ. 2553 และครบกาํหนดยื�นขอรับชาํระหนี�วนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ����  

 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัไออาร์พีซีไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี� ในฐานะเจา้หนี� รายใหญ่ของบริษทัยอ่ยแห่งนั�น 

โดยที�ประชุมเจา้หนี� เมื�อวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2554 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยร์ายงานศาลขอให้ศาลพิพากษา

ใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งนี�ลม้ละลาย  

 

เนื�องจากบริษทัย่อยแห่งนี� อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์ดงันั�น บริษทัจึงมิไดน้ํางบการเงินของ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั�งแต่ไตรมาสที� 4 ของปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา  

 

ทั�งนี�  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งแสดงอยูใ่น 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 255� และ พ.ศ. 255� มีดงันี�   

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 255� และ พ.ศ. 255�  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากสาํรองค่าเผื�อการดอ้ยค่าจาํนวน 4,100 ลา้นบาท) - - 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับ (สุทธิจากค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ)    

  - ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 34 (จ) 3,293 3,076 

สินทรัพย์รวม 3,293 3,076 

   

หนี�สิน   

เงินกูย้มืและดอกเบี�ยคา้งจ่าย - ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 34 (ซ) 2,255 2,255 

หนี�สินรวม 2,255 2,255 

 

เนื�องจากยอดสินทรัพยแ์ละหนี� สินเป็นรายการที�เกิดกบับริษทัเดียวกนั ซึ� งยอดคงเหลือหลงัจากหักกลบลบหนี�กนัแลว้ในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทัมีจาํนวนสุทธิ 1,038 ลา้นบาท และ 821 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทั

คาดวา่มูลค่าดงักล่าวจะไดรั้บคืนจากสินทรัพยที์�จะขายทอดตลาดของบริษทัยอ่ยนั�นซึ� งส่วนใหญ่เป็นที�ดิน  
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� งบการเงินบริษัทย่อย - บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ในระหว่างไตรมาสที� 4 ของปี พ.ศ. 2553 บริษทัย่อยทราบว่าบริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นเจา้หนี� รายหนึ� งของ 

บริษทัยอ่ยแห่งนี�ไดฟ้้องลม้ละลายบริษทัยอ่ย โดยอา้งวา่บริษทัยอ่ยไม่ชาํระหนี�  มีหนี� สินลน้พน้ตวั และไม่ประกอบกิจการ ทั�งนี�  

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดเมื�อวนัที� � มิถุนายน พ.ศ. ���� เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยป์ระกาศคาํสั�ง

พิทกัษท์รัพยล์งในหนังสือพิมพเ์มื�อวนัที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 28 กนัยายน 

พ.ศ. 2553 และครบกาํหนดยื�นขอรับชาํระหนี�วนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ����  

 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัไออาร์พีซีไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี� ในฐานะเจา้หนี� รายใหญ่ของบริษทัยอ่ยแห่งนั�น 

โดยที�ประชุมเจา้หนี� เมื�อวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2554 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยร์ายงานศาลขอให้ศาลพิพากษา

ใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งนี�ลม้ละลาย  

 

เนื�องจากบริษทัย่อยแห่งนี� อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์ดงันั�น บริษทัจึงมิไดน้ํางบการเงินของ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั�งแต่ไตรมาสที� 4 ของปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา  

 

ทั�งนี�  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งแสดงอยูใ่น 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 255� และ พ.ศ. 255� มีดงันี�   

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 255� และ พ.ศ. 255�  

งบการเงนิรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากสาํรองค่าเผื�อการดอ้ยค่าจาํนวน 4,100 ลา้นบาท) - - 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับ (สุทธิจากค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ)    

  - ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 34 (จ) 3,293 3,076 

สินทรัพย์รวม 3,293 3,076 

   

หนี�สิน   

เงินกูย้มืและดอกเบี�ยคา้งจ่าย - ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 34 (ซ) 2,255 2,255 

หนี�สินรวม 2,255 2,255 

 

เนื�องจากยอดสินทรัพยแ์ละหนี� สินเป็นรายการที�เกิดกบับริษทัเดียวกนั ซึ� งยอดคงเหลือหลงัจากหักกลบลบหนี�กนัแลว้ในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทัมีจาํนวนสุทธิ 1,038 ลา้นบาท และ 821 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทั

คาดวา่มูลค่าดงักล่าวจะไดรั้บคืนจากสินทรัพยที์�จะขายทอดตลาดของบริษทัยอ่ยนั�นซึ� งส่วนใหญ่เป็นที�ดิน  



182 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ

ดาํเนินงาน และโดยทั�วไปแลว้กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ� งหนึ� ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทั 

มีการควบคุมบริษทัอื�นหรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที�เป็นไปได ้

ที�กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั�นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที�เป็นไปไดซึ้� งกิจการอื�น

ถืออยูด่ว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสีย

อาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สําหรับการซื�อบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนใหแ้ละหนี� สินที�ก่อขึ�นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกลุ่มบริษทั 

รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี� สินและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นในการ

รวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสัดส่วนของหุน้ที�ถือ 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบนัทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า  ต้นทุนจะมีการปรับเพื�อสะท้อนการ

เปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บ  ตน้ทุนนั�นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 

 

กรณีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และมูลคา่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อ

ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของ

สินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้

และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้� อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย

เนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มบริษทัและผลกระทบทางการเงินจากการซื�อและการจาํหน่ายบริษทัยอ่ยไดแ้สดงไว้

ในหมายเหตุฯ ขอ้ 12 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

(2) รายการและส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั 

สาํหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนที�จ่ายใหแ้ละหุน้ที�ไดม้าของมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�ซื�อมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย 

ในส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนยัสําคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นที�เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคา

ยติุธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั�นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริ�มแรกของ

มูลค่าของเงินลงทุนที�เหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหนี� สินที�เกี�ยวขอ้ง  

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั�นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการที�เคย

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของที�ลดลง 

 

(3) บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ� งโดยทั�วไปก็คือการที�กลุ่มบริษทั

ถือหุ้น ที�มีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้

เริ�มแรกดว้ยราคาทนุและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� งได้

รวมค่าความนิยมที�ระบุไวเ้มื�อไดม้า สุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14 สําหรับ

การดอ้ยค่าสินทรัพยร์วมทั�งค่าความนิยม) 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมที�เกิดขึ�นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ

ความเคลื�อนไหวในบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น จากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ�ง

ของบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุน เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั

ในบริษทัร่วมนั�น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหนี�ของบริษทั

ร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนี�แทนบริษทัร่วม 

 

รายการกําไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกลุ่มบริษทักับบริษทัร่วมจะตัดบญัชีเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน 

บริษทัร่วมนั�น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่า

สินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

�.� บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

(2) รายการและส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั 

สาํหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนที�จ่ายใหแ้ละหุน้ที�ไดม้าของมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�ซื�อมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย 

ในส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนยัสําคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นที�เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคา

ยติุธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั�นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริ�มแรกของ

มูลค่าของเงินลงทุนที�เหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหนี� สินที�เกี�ยวขอ้ง  

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั�นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการที�เคย

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของที�ลดลง 

 

(3) บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ� งโดยทั�วไปก็คือการที�กลุ่มบริษทั

ถือหุ้น ที�มีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้

เริ�มแรกดว้ยราคาทนุและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� งได้

รวมค่าความนิยมที�ระบุไวเ้มื�อไดม้า สุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14 สําหรับ

การดอ้ยค่าสินทรัพยร์วมทั�งค่าความนิยม) 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมที�เกิดขึ�นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ

ความเคลื�อนไหวในบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น จากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ�ง

ของบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุน เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั

ในบริษทัร่วมนั�น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหนี�ของบริษทั

ร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนี�แทนบริษทัร่วม 

 

รายการกําไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกลุ่มบริษทักับบริษทัร่วมจะตัดบญัชีเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน 

บริษทัร่วมนั�น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่า

สินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

�.� บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(3) บริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัร่วมจะเปลี�ยนนโยบายการบญัชีเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและ

ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชว้ิธีราคาทุน 

 

รายชื�อของบริษทัร่วมและผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าและจาํหน่ายบริษทัร่วมออกไปไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ 

ขอ้ 12 

 

2.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุม่บริษทัวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินบาท งบการเงินรวมนาํเสนอในสกลุเงินบาท 

 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ที�เกิดรายการ และแปลง 

ค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงิน รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลง

ค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารหนี�และสินทรัพยท์างการเงินอื�นซึ� งวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ให้รวมผลต่าง

ดงักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน ส่วนผลต่างจากการแปลงค่ารายการที�ไม่เป็นตวัเงิน เช่น  

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ถือไวเ้พื�อคา้ ใหร้วมผลต่างดงักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนของการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ยติุธรรม นอกจากนี�ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�ถือไวเ้ผื�อขายให้รวมไวใ้นส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่า

ยติุธรรมซึ� งแสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยในระหวา่งปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัชี ผลต่างจากการแปลงค่าที�เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศไดร้วมไปยงั 

ส่วนของผูถื้อหุ้น และเมื�อมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั�น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั� งหมดดงักล่าว  

ถือเป็นส่วนหนึ�งของรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 

 

�.� ลูกหนี�การค้า 
 

ลูกหนี�การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี�

การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี�การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�ง

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.� สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนกั 

 

ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง 

หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื�อนไข ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง

ทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื 

 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�นสําเร็จรูป

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น 

โดยจะคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
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2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 

 

�.� ลูกหนี�การค้า 
 

ลูกหนี�การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี�

การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี�การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�ง

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.� สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนกั 

 

ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง 

หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื�อนไข ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง

ทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื 

 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�นสําเร็จรูป

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น 

โดยจะคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
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2.�� เงินลงทุนอื�น 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนที�กิจการลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเป็น 3 ประเภท คือ  

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ (2) เงินลงทุนเผื�อขาย และ (3) เงินลงทุนทั�วไป การจดัประเภทขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหาร 

จะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

 

(�) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�นไม่เกิน  

� เดือนนบัแต่เวลาที�ลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน  

(�) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี�ย

เปลี�ยนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลา

นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหาร

มีความจาํเป็น ที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

(3) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทั�ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้าซึ� ง 

เงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอ

ซื�อที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอ

ซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ใน 

งบกาํไรขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เงินลงทุนทั�วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า  

 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคา 

ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไร

ขาดทนุ 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบัราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนนั�น (ซึ� งรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของที�เคยบนัทึกไวใ้นส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น) จะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี�หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั

ออกไปบางส่วนราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของราคาตามบญัชีจากจาํนวน

ทั�งหมดที�ถือไว ้ 

 

การโอนเปลี�ยนหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื�น กิจการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนในการบนัทึกบญัชีและ 

รับรู้ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนันั�นในงบกาํไรขาดทุนทนัที  
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2.1� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

ทั�งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื�อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ที�ดินและอาคารที�ถือครองไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าระยะยาว 

หรือจากการเพิ�มมูลค่าของสินทรัพย ์และรวมถึงที�ดินซึ� งยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  

 

การรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุน 

การกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมที�เกิดขึ�นเพื�อวตัถุประสงค์ของการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนนั�น 

จะรวมเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรวมในขณะที�การซื�อหรือการก่อสร้าง

และจะหยดุพกัทนัทีเมื�อสินทรัพยน์ั�นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญัหรือระหวา่งที�การดาํเนินการพฒันาสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข

หยดุชะงกัลง  

 

หลงัจากการรับรู้เมื�อเริ� มแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ที�ดินไม่มีการหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรงเพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันี�  

 

อาคาร 20 - 40 ปี 

 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทั 

จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาทั�งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จะตดั

มูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถกูเปลี�ยนแทนออก  
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

ทั�งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื�อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ที�ดินและอาคารที�ถือครองไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าระยะยาว 

หรือจากการเพิ�มมูลค่าของสินทรัพย ์และรวมถึงที�ดินซึ� งยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  

 

การรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุน 

การกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมที�เกิดขึ�นเพื�อวตัถุประสงค์ของการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนนั�น 

จะรวมเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรวมในขณะที�การซื�อหรือการก่อสร้าง

และจะหยดุพกัทนัทีเมื�อสินทรัพยน์ั�นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญัหรือระหวา่งที�การดาํเนินการพฒันาสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข

หยดุชะงกัลง  

 

หลงัจากการรับรู้เมื�อเริ� มแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ที�ดินไม่มีการหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรงเพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันี�  

 

อาคาร 20 - 40 ปี 

 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทั 

จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาทั�งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จะตดั

มูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถกูเปลี�ยนแทนออก  
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

ที�ดินและค่าปรับปรุงที�ดินแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน และต่อมา

แสดงหกัดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ� งสินทรัพยน์ั�น 

 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณหรือตาม

หน่วยผลผลิตของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้ที�ดินและค่าปรับปรุงที�ดินซึ� งถือวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จาํกดั 

 

 อตัราค่าเสื�อมราคา 
  

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40 ปี 

เครื�องจกัรและทอ่ 20 - 30 ปี 

เครื�องจกัรอื�น ตามหน่วยของผลผลิต 

อุปกรณ์เครื�องจกัรกล 8 - 20 ปี 

เครื�องมือ เครื�องใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 10 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน

ทนัที 

 

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้

อยา่งน่าเชื�อถือและจะตดัชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออกดว้ยมูลค่าตามบญัชีคงเหลือของชิ�นส่วนนั�น สําหรับค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาอื�นๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ผลกาํไรและหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ดอกเบี�ยจากการกูย้มืเงินเพื�อนาํมาใชใ้นการก่อสร้างที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั�น

ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั�นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงค ์ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ย 

ดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้มื  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยรายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ� าทะเล ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ� งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

รายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ�าทะเลเป็นรายจ่ายที�จ่ายไปเพื�อเตรียมพื�นที�ใตท้ะเลบริเวณท่าเรือนํ� าลึกให้มีความพร้อมในการที�จะใชง้าน 

(ใหเ้รือเขา้เทียบท่า) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัเป็นสินทรัพยป์ระเภทที�มีอายุการใชง้านจาํกัดและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

 อตัราการตัดจําหน่าย 
  

รายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ�าทะเล      �� ปี 

รายจ่ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ � - 1� ปี 

 

2.�� การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยที์�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํ

ทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี�วา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่า 

จะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูก

จดัเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�สามารถแยกออกมาไดเ้พื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยรายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ� าทะเล ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ� งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

รายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ�าทะเลเป็นรายจ่ายที�จ่ายไปเพื�อเตรียมพื�นที�ใตท้ะเลบริเวณท่าเรือนํ� าลึกให้มีความพร้อมในการที�จะใชง้าน 

(ใหเ้รือเขา้เทียบท่า) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัเป็นสินทรัพยป์ระเภทที�มีอายุการใชง้านจาํกัดและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

 อตัราการตัดจําหน่าย 
  

รายจ่ายในการขดุลอกร่องนํ�าทะเล      �� ปี 

รายจ่ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ � - 1� ปี 

 

2.�� การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยที์�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํ

ทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี�วา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่า 

จะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูก

จดัเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�สามารถแยกออกมาไดเ้พื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก 

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น 

 

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่  

 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่าย 

จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของ

หนี� สินทรัพยที์�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุ

ของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นลูกหนี� สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตาม 

สัญญาเช่า ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหนี� เบื�องตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้าก

สัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซึ� งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรง

เริ�มแรกจะรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนี�สัญญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 

สินทรัพยที์�ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซึ� งมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
 

เงินกูย้มืรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�นในเวลาต่อมา เงินกูย้ืม

วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการ

จดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได ้

ที�จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั�งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่ �� เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.1� ภาษีเงินได้ 
 

กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและภาษีเงินไดค้า้งรับที�จะเกิดขึ�นในอนาคตในส่วนของผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินกบัราคาตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน 

 

2.1� ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั�งที�เป็นโครงการผลประโยชน์ และ

โครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที�กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการที�แยกต่างหาก กลุ่มบริษทั 

ไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายชาํระเพิ�มเติมจากที�ไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุน 

ไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายชาํระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงานทั�งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการ

ผลประโยชน์เป็นโครงการที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์ 

ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุซึ� งจะขึ�นอยูก่บัปัจจยัหนึ� งหรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารทาํงาน และค่าตอบแทน 

เป็นตน้ 
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�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
 

เงินกูย้มืรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�นในเวลาต่อมา เงินกูย้ืม

วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการ

จดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได ้

ที�จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั�งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่ �� เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.1� ภาษีเงินได้ 
 

กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและภาษีเงินไดค้า้งรับที�จะเกิดขึ�นในอนาคตในส่วนของผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินกบัราคาตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน 

 

2.1� ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั�งที�เป็นโครงการผลประโยชน์ และ

โครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที�กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการที�แยกต่างหาก กลุ่มบริษทั 

ไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายชาํระเพิ�มเติมจากที�ไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุน 

ไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายชาํระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงานทั�งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการ

ผลประโยชน์เป็นโครงการที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์ 

ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุซึ� งจะขึ�นอยูก่บัปัจจยัหนึ� งหรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารทาํงาน และค่าตอบแทน 

เป็นตน้ 

  



192 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

� โครงการผลประโยชน์ 
 

- ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนกังานที�ทาํงานครบ ��� วนั มีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยเนื�องจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน 

หรือเมื�อทาํงานครบอายุเกษียณ �� ปี ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนดโดยขึ� นอยู่กับระยะเวลาทาํงานซึ� งอตัราที�ใช ้

ในปัจจุบนักาํหนดไวสู้งสุดไม่เกิน ��� วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย  

 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบทองคําให้แก่พนักงานที�ทาํงานครบ 10 ปี และเมื�อวันที�  1 มกราคม พ.ศ. 2554  

กลุ่มบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการมอบทองคาํเพิ�มเติมใหแ้ก่พนกังานที�ทาํงานครบ 20 ปี  

 

หนี� สินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที�สิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่รับรู้ ภาระผกูพนันี�คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(Actuary) ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที�มีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ

หนี� สินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั�นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน 

อตัราการลาออก อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอื�น 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัเกิดขึ�นจากการปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลง 

ขอ้สมมติฐานและจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดที�เกิด 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่การเปลี�ยนแปลงโครงการผลประโยชน์นั�นมีเงื�อนไขซึ� งผกูกบั

ระยะเวลาที�พนกังานยงัคงตอ้งใหบ้ริการตามที�กาํหนด (ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ) ซึ� งในกรณีนี�  ตน้ทุนการให้บริการในอดีต

จะถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

� โครงการสมทบเงิน 
- กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพยข์องกองทุน 

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงิน

เขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพของกลุ่มบริษทับนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

 

� สิทธิให้ซื�อหุ้นบริษัท 
บริษทัไม่มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายหรือหนี� สินเมื�อมีการออกสิทธิให้ซื� อหุ้นภายใต้แผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน  

เมื�อพนกังานใชสิ้ทธิการเลือกซื�อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพิ�มขึ�นเท่ากบัจาํนวนเงินที�ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิของพนกังาน 

ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 2 เรื�องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระบุให้บนัทึกบญัชี

สาํหรับสิทธิการซื�อหุน้ที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

2.�� ประมาณการหนี�สิน 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินอนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็นผล 

สืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผกูพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการที�น่าเชื�อถือของจาํนวนที�ตอ้งจ่าย ในกรณีที�กลุ่มบริษทัคาดว่าประมาณการหนี� สินเป็น

รายจ่ายที�จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั�นคืนอยา่งแน่นอน 

 

2.�� หุ้นทุนซื�อคืน 
 

หุน้ทุนซื�อคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนและแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุน้ทั�งหมด หากราคาขาย

ของหุ้นทุนซื�อคืนสูงกว่าราคาซื�อหุ้นทุนซื�อคืนให้รับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื�อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุน

ซื�อคืนตํ�ากวา่ราคาซื�อหุน้ทุนซื�อคืนใหน้าํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซื�อคืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างที�เหลืออยู่

ไปหกัจากกาํไรสะสม 

  



193รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1� ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

� โครงการสมทบเงิน 
- กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพยข์องกองทุน 

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงิน

เขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพของกลุ่มบริษทับนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

 

� สิทธิให้ซื�อหุ้นบริษัท 
บริษทัไม่มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายหรือหนี� สินเมื�อมีการออกสิทธิให้ซื� อหุ้นภายใต้แผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน  

เมื�อพนกังานใชสิ้ทธิการเลือกซื�อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพิ�มขึ�นเท่ากบัจาํนวนเงินที�ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิของพนกังาน 

ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 2 เรื�องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระบุให้บนัทึกบญัชี

สาํหรับสิทธิการซื�อหุน้ที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

2.�� ประมาณการหนี�สิน 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินอนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็นผล 

สืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผกูพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการที�น่าเชื�อถือของจาํนวนที�ตอ้งจ่าย ในกรณีที�กลุ่มบริษทัคาดว่าประมาณการหนี� สินเป็น

รายจ่ายที�จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั�นคืนอยา่งแน่นอน 

 

2.�� หุ้นทุนซื�อคืน 
 

หุน้ทุนซื�อคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนและแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุน้ทั�งหมด หากราคาขาย

ของหุ้นทุนซื�อคืนสูงกว่าราคาซื�อหุ้นทุนซื�อคืนให้รับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื�อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุน

ซื�อคืนตํ�ากวา่ราคาซื�อหุน้ทุนซื�อคืนใหน้าํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซื�อคืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างที�เหลืออยู่

ไปหกัจากกาํไรสะสม 

  



194 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2� การรับรู้รายได้ 
 

การขายสินค้าและการให้บริการ 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และที�ให้บริการซึ� งรวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีทอ้งถิ�น และ

กองทุนนํ� ามนั โดยเป็นจาํนวนเงินที�สุทธิจากเงินคืนและส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสําหรับงบการเงิน

รวม รายไดจ้ากการขายสินค้ารับรู้เมื�อผูซื้� อรับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า  

ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 

 

ดอกเบี�ยรับและเงินปันผล 
รายไดด้อกเบี� ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ

พิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ที�เป็นยอดคงเหลือในบญัชีสําหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั ส่วนรายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อ 

สิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น  

 

รายได้อื�น 
รายไดอื้�นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

2.2� การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เงินปันผลระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเมื�อไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

 

2.2� ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน  

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุฯ ขอ้ 6) 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงินและความเสี�ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ 
 

3.1  ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

และการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงิน

และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยที�สุด 

เท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญา

แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น โดยการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัอนุพนัธ์ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้

ตอ้งเป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเป็นผูท้าํรายการตามระดบัอาํนาจการอนุมติัของ

กลุ่มบริษทั และจะตอ้งรายงานผลใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีการทาํธุรกิจกับต่างประเทศจึงย่อมมีความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ซึ� งเกิดจากสกลุเงินที�หลากหลาย เช่น สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อีกทั�งบริษทัยงัมีหุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยกิจการในกลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศดงักล่าว  

 

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้ืมและหุ้นกูซึ้� งมีทั�งอตัราดอกเบี�ยลอยตวัและคงที� โดยกลุ่มบริษทั 

ใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เป็นสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย ซึ� งกลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาที�จะแลกเปลี�ยนผลต่าง

ระหวา่งจาํนวนเงินตามอตัราดอกเบี�ยคงที�กบัตามอตัราดอกเบี�ยลอยตวัในช่วงเวลาที�กาํหนดไว ้โดยอา้งอิงจากจาํนวน

ฐานที�ใชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงินตน้ตามที�ตกลงกนัไว ้ 

 

3.1.3 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 
 

ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั นโยบายของกลุม่บริษทัคือทาํใหเ้ชื�อมั�น

ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ในระดบัที�เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและ

รายการเงินสดไดเ้ลือกที�จะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินที�มีคุณภาพและมีความน่าเชื�อถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจาํกดั

วงเงินการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 

  



195รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงินและความเสี�ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ 
 

3.1  ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

และการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงิน

และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยที�สุด 

เท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญา

แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น โดยการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัอนุพนัธ์ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้

ตอ้งเป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเป็นผูท้าํรายการตามระดบัอาํนาจการอนุมติัของ

กลุ่มบริษทั และจะตอ้งรายงานผลใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีการทาํธุรกิจกับต่างประเทศจึงย่อมมีความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ซึ� งเกิดจากสกลุเงินที�หลากหลาย เช่น สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อีกทั�งบริษทัยงัมีหุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยกิจการในกลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศดงักล่าว  

 

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้ืมและหุ้นกูซึ้� งมีทั�งอตัราดอกเบี�ยลอยตวัและคงที� โดยกลุ่มบริษทั 

ใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เป็นสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย ซึ� งกลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาที�จะแลกเปลี�ยนผลต่าง

ระหวา่งจาํนวนเงินตามอตัราดอกเบี�ยคงที�กบัตามอตัราดอกเบี�ยลอยตวัในช่วงเวลาที�กาํหนดไว ้โดยอา้งอิงจากจาํนวน

ฐานที�ใชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงินตน้ตามที�ตกลงกนัไว ้ 

 

3.1.3 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 
 

ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั นโยบายของกลุม่บริษทัคือทาํใหเ้ชื�อมั�น

ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ในระดบัที�เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและ

รายการเงินสดไดเ้ลือกที�จะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินที�มีคุณภาพและมีความน่าเชื�อถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจาํกดั

วงเงินการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 

  



196 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงินและความเสี�ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.1  ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.4 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

 

การจดัการความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดาํรงไวซึ้� งเงินสดและหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับ 

อยา่งเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที�เพียงพอและความสามารถในการบริหารความเสี�ยง ส่วนงานบริหารเงิน 

ของกลุ่มบริษทัตั�งเป้าหมายจะดาํรงความยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อให้มีความเพียงพอ 

เนื�องจากลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งสูง 

 

3.2 ปัจจัยความเสี�ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารจดัการความเสี�ยงทางดา้นราคาวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์โดยไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ขึ�นมาเพื�อดาํเนินการจดัการบริหารความเสี�ยงให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการของ

บริษทั คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์จะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี� ยงเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ ์

ดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั ซึ� งจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการภายใตน้โยบาย 

ที�ไดรั้บอนุมติั กลุ่มบริษทัใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและราคานํ� ามนัดิบ

ล่วงหนา้และส่วนต่างราคาระหวา่งเวลาของนํ�ามนัดิบเพื�อป้องกนัความเสี�ยงของการเปลี�ยนแปลงของราคานํ�ามนัและผลิตภณัฑ์

ที�จะเกิดขึ�น โดยการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัอนุพนัธ์ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งเป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดโดยคณะกรรมการ

บริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการไดต้ามนโยบายที�กาํหนดไว ้

 

3.2.1 ความเสี�ยงจากการผันผวนของราคานํ�ามัน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากกิจกรรมดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากความผนัผวนของราคานํ� ามนั ซึ� งเป็นผลมาจากการเคลื�อนไหว

ของราคานํ�ามนัในตลาดโลก ในการบริหารความเสี�ยงดงักล่าว กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูป

และราคานํ� ามนัดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts) สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคานํ� ามนัดิบ  

(Time Spread Swap Contracts) และสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ� ามนัดิบล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความผนัผวนของราคานํ� ามนั

จากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงินและความเสี�ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.3 การบัญชีสําหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที� เป็นเครื� องมือทางการเงินซึ� งส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย และสัญญาที�เกี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยงของนํ� ามนัดิบและผลิตภณัฑ์

เกี�ยวกบันํ�ามนั เครื�องมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรกและจะรับรู้เมื�อครบกาํหนดตามสัญญา 

 

สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนด

อตัราที�จะใชรั้บสินทรัพยห์รืออตัราที�จะจ่ายหนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จาํนวนที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะ

ไดรั้บจากสินทรัพยห์รือที�จะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สินจะนําไปหักกลบกับมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยน

ล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง รายการกําไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซึ� งเกี�ยวขอ้งกับเงินกู้ยืมจะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอรายงาน 

ทางการเงินโดยแสดงอยู่ในตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน ส่วนรายการกาํไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซึ� งเกี�ยวขอ้งกับ 

รายการคา้ปกติจะนาํมาหกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นรายไดอื้�น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

 

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี�ย ส่วนต่างที�จะตอ้งจ่ายหรือที�จะไดรั้บ

จากสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบี�ยรับหรือดอกเบี�ยจ่ายตลอดอายขุองสัญญา รายการกาํไร

และขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยก่อนกาํหนดหรือจากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมจะแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุน

ทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

 

สัญญาป้องกนัความเสี�ยงของนํ� ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซึ� งไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและ

ราคานํ�ามนัดิบล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคานํ� ามนัดิบ และสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ� ามนัดิบล่วงหนา้ 

ช่วยป้องกนัการผนัผวนของราคานํ�ามนั โดยมีการกาํหนดราคาส่วนต่างระหว่างราคานํ� ามนัดิบและนํ� ามนัสําเร็จรูปไวล้่วงหนา้

ผลต่างระหวา่งราคาคงที�ที�กาํหนดในสัญญาและราคาตลาดที�เกิดขึ�นจริงบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเมื�อครบกาํหนดตามสัญญา

โดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอื้�น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

 

3.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินสําหรับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินที�มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับกาํหนดมูลค่าโดยขึ�นอยู่กบัราคาตลาดที�มีการเปิดเผย  

ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายติุธรรมของ

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยกาํหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของแต่ละสัญญาที�คาํนวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี� ยงของนํ� ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

ซึ� งไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและราคานํ� ามนัดิบล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของ

ราคานํ�ามนัดิบ และสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ�ามนัดิบล่วงหนา้คาํนวณโดยใชร้าคาเสนอซื�อและเสนอขายเฉลี�ยของสถาบนัการเงิน

ที�กลุ่มบริษทัใชบ้ริการ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงินและความเสี�ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.3 การบัญชีสําหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที� เป็นเครื� องมือทางการเงินซึ� งส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย และสัญญาที�เกี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยงของนํ� ามนัดิบและผลิตภณัฑ์

เกี�ยวกบันํ�ามนั เครื�องมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรกและจะรับรู้เมื�อครบกาํหนดตามสัญญา 

 

สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนด

อตัราที�จะใชรั้บสินทรัพยห์รืออตัราที�จะจ่ายหนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จาํนวนที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะ

ไดรั้บจากสินทรัพยห์รือที�จะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สินจะนําไปหักกลบกับมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยน

ล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง รายการกําไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซึ� งเกี�ยวขอ้งกับเงินกู้ยืมจะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอรายงาน 

ทางการเงินโดยแสดงอยู่ในตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน ส่วนรายการกาํไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซึ� งเกี�ยวขอ้งกับ 

รายการคา้ปกติจะนาํมาหกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นรายไดอื้�น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

 

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี�ย ส่วนต่างที�จะตอ้งจ่ายหรือที�จะไดรั้บ

จากสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบี�ยรับหรือดอกเบี�ยจ่ายตลอดอายขุองสัญญา รายการกาํไร

และขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยก่อนกาํหนดหรือจากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมจะแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุน

ทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

 

สัญญาป้องกนัความเสี�ยงของนํ� ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซึ� งไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและ

ราคานํ�ามนัดิบล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคานํ� ามนัดิบ และสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ� ามนัดิบล่วงหนา้ 

ช่วยป้องกนัการผนัผวนของราคานํ�ามนั โดยมีการกาํหนดราคาส่วนต่างระหว่างราคานํ� ามนัดิบและนํ� ามนัสําเร็จรูปไวล้่วงหนา้

ผลต่างระหวา่งราคาคงที�ที�กาํหนดในสัญญาและราคาตลาดที�เกิดขึ�นจริงบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเมื�อครบกาํหนดตามสัญญา

โดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอื้�น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

 

3.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินสําหรับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินที�มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับกาํหนดมูลค่าโดยขึ�นอยู่กบัราคาตลาดที�มีการเปิดเผย  

ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายติุธรรมของ

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยกาํหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของแต่ละสัญญาที�คาํนวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี� ยงของนํ� ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

ซึ� งไดแ้ก่ สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและราคานํ� ามนัดิบล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของ

ราคานํ�ามนัดิบ และสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ�ามนัดิบล่วงหนา้คาํนวณโดยใชร้าคาเสนอซื�อและเสนอขายเฉลี�ยของสถาบนัการเงิน

ที�กลุ่มบริษทัใชบ้ริการ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญและข้อสมมติฐาน 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี

อาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณการทางบญัชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุ 

ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�  

 

4.� การด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณความเป็นไปไดที้�จะไดรั้บคืนในมูลค่าของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน  

โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายชาํระหนี�  สําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม กลุ่มบริษทัมีการ

ทดสอบการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บจากบริษทัเหล่านั�น 

ในอนาคต 

 
4.2 การด้อยค่าของรายการกบักลุ่มผู้บริหารเดิมและกจิการที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการและตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญกบัยอดคงคา้งที�มีกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบั

กลุ่มผูบ้ริหารเดิม ซึ� งยอดคงคา้งส่วนใหญ่ไดมี้การตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเต็มจาํนวนแลว้ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั

ไดพิ้จารณาจากจาํนวนเงินที�คาดวา่จะไดรั้บคืนจากการหกักลบลบหนี�กนั ระยะเวลา และความเป็นไปไดที้�จะไดรั้บคืน

ของยอดคงคา้งดงักล่าว 

 

5 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของ

กลุ่มบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุน 

ที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี� สิน  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี�  

 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซึ� งเป็นวตัถุดิบในการผลิตเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ นํ�ามนัเชื�อเพลิงชนิดต่างๆ นํ�ามนัหล่อลื�น ยางมะตอย 

หน่วยงานอื�นๆ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื�น  

 

 งบการเงนิรวม 
    การตัดบัญชี  
 ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์  รายการ  
 ปิโตรเคมี ปิโตรเลยีม หน่วยงานอื�นๆ ระหว่างกนั รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ����      

รายไดจ้ากการขาย ��,907 237,014 4,737 (36,228) 292,430 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (1,358) (1,154) 761 46 (1,705) 

รายไดอื้�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     2,003 

ค่าใชจ่้ายอื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     (43) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,192) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     64 

ภาษีเงินได ้     (65) 

ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี     (938) 

      

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน  24,059 23,988 22,882 (175) 70,754 

สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     2,394 

สินทรัพยอื์�นของส่วนงาน 12,897 33,588 5,654 (5,012) 47,127 

สินทรัพยอื์�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     21,702 

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม     141,977 



199รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี�  

 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซึ� งเป็นวตัถุดิบในการผลิตเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ นํ�ามนัเชื�อเพลิงชนิดต่างๆ นํ�ามนัหล่อลื�น ยางมะตอย 

หน่วยงานอื�นๆ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื�น  

 

 งบการเงนิรวม 
    การตัดบัญชี  
 ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์  รายการ  
 ปิโตรเคมี ปิโตรเลยีม หน่วยงานอื�นๆ ระหว่างกนั รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ����      

รายไดจ้ากการขาย ��,907 237,014 4,737 (36,228) 292,430 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (1,358) (1,154) 761 46 (1,705) 

รายไดอื้�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     2,003 

ค่าใชจ่้ายอื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     (43) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,192) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     64 

ภาษีเงินได ้     (65) 

ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี     (938) 

      

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน  24,059 23,988 22,882 (175) 70,754 

สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     2,394 

สินทรัพยอื์�นของส่วนงาน 12,897 33,588 5,654 (5,012) 47,127 

สินทรัพยอื์�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     21,702 

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม     141,977 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 
 ปรับปรุงใหม่ 
    การตัดบัญชี  
 ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์  รายการ  
 ปิโตรเคมี ปิโตรเลยีม หน่วยงานอื�นๆ ระหว่างกนั รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ����      

รายไดจ้ากการขาย ��,835 198,614 6,963 (33,524) 246,888 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 270 4,804 709 92 5,875 

รายไดอื้�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     37 

ค่าใชจ่้ายอื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     (33) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,89�) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     52 

ภาษีเงินได ้     (85) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี     3,953 

      

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน  21,878 23,116 23,034 (288) 67,740 

สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     2,337 

สินทรัพยอื์�นของส่วนงาน 11,434 38,000 3,777 (3,094) 50,117 

สินทรัพยอื์�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้     11,925 

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม     132,119 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินสดในมือ � � - - 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั �,��� �,��� �,��� �,��� 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ �,��� �,��� �,309 ��� 

รวม �,��� �,��� �,��� �,��� 

 

ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี� ยอยูที่�ร้อยละ �.�� ถึง      

ร้อยละ �.�� ต่อปี (พ.ศ. ���� เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.1� ถึงร้อยละ �.�� 

ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

8 เงินลงทุนชั�วคราว - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตราสารทุนถือไวเ้พื�อคา้ - �,��� - �,��� 

หกั  การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน - (���) - (���) 

สุทธิ - �,��� - �,��� 

 

รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� ของตราสารทุนที�ถือไวเ้พื�อคา้มีดงันี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ  �,��� �,��� �,��� �,��� 

ขายระหวา่งปี - (��) - (��) 

การเปลี�ยนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุฯ ขอ้ 26) ��� (���) ��� (���) 

โอนยา้ยประเภทเป็นตราสารทุนถือไวเ้ผื�อขาย     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ ��) (1,198) - (1,198) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิ  - �,��� - �,��� 

 

9 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ลูกหนี�การค้า      

- กิจการอื�นๆ  ��,578 �,��� ��,��� �,��� 
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 �,��� �,��� �,��� �,��� 
รวม  14,393 ��,��� ��,��� ��,��� 
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  (252) (���) (���) (���) 
สุทธิ  14,141 �,��� ��,��� ��,��� 

  



201รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

8 เงินลงทุนชั�วคราว - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตราสารทุนถือไวเ้พื�อคา้ - �,��� - �,��� 

หกั  การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน - (���) - (���) 

สุทธิ - �,��� - �,��� 

 

รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� ของตราสารทุนที�ถือไวเ้พื�อคา้มีดงันี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ  �,��� �,��� �,��� �,��� 

ขายระหวา่งปี - (��) - (��) 

การเปลี�ยนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุฯ ขอ้ 26) ��� (���) ��� (���) 

โอนยา้ยประเภทเป็นตราสารทุนถือไวเ้ผื�อขาย     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ ��) (1,198) - (1,198) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิ  - �,��� - �,��� 

 

9 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ลูกหนี�การค้า      

- กิจการอื�นๆ  ��,578 �,��� ��,��� �,��� 
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 �,��� �,��� �,��� �,��� 
รวม  14,393 ��,��� ��,��� ��,��� 
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  (252) (���) (���) (���) 
สุทธิ  14,141 �,��� ��,��� ��,��� 

  



202 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

9 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กจิการอื�น     
ยงัไม่ครบกาํหนด 9,811 8,584 9,574 8,351 

เกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 510 318 499 314 

- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 24 21 24 20 

- เกินกวา่ 12 เดือน 233 284 211 181 

 767 623 734 515 

 10,578 �,��� 10,308 �,��� 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (252) (299) (230) (196) 

สุทธิ 10,326 8,908 10,078 8,670 
     

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนด 3,801 1,015 5,350 2,406 

เกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14 - 63 - 

- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 1 - 1 

 14 1 63 1 

 3,815 1,016 5,413 2,407 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ 3,815 1,016 5,413 2,407 

สุทธิ  14,141 9,924 15,491 11,077 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

วตัถุดิบ  �,��� �,��1 �,��� �,��� 

สินคา้ระหวา่งผลิต �� �� � � 

สินคา้สาํเร็จรูป  ��,��� ��,�21 ��,��� ��,�35 

สารเคมีและนํ�ามนัเชื�อเพลิง  ��� �73 ��� ��0 

อะไหล่และวสัดุเพื�อการซ่อมบาํรุง  �,��� �,063 �,��� �,�2� 

สินคา้ระหวา่งทาง �,��� �,��� �,��� �,��� 

สุทธิ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของกระทรวงพลงังาน กาํหนดให้บริษทัตอ้งสํารองนํ� ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ� ามนัสําเร็จรูปไวที้� 

อตัราร้อยละ � ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� ยอดสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทัไดร้วมนํ�ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ�ามนัสาํเร็จรูปที�บริษทัตอ้งสํารองไวข้ั�นตํ�าจาํนวน �,��� ลา้นบาท 

และ �,873 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. ���� จาํนวน �,��� ลา้นบาท และ �,133 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ตามลาํดบั) ซึ� งเป็นจาํนวนสุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือขา้งตน้แสดงโดยสุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

 

11 ลูกหนี�อื�น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหนี�กรมสรรพสามิตและกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลิง ��� ��� ��� ��� 

ลูกหนี�  - ค่าที�ดิน ��� - ��� - 
อื�นๆ ��� �� ��� �� 
รวม ��� ��� ��� ��� 



203รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

วตัถุดิบ  �,��� �,��1 �,��� �,��� 

สินคา้ระหวา่งผลิต �� �� � � 

สินคา้สาํเร็จรูป  ��,��� ��,�21 ��,��� ��,�35 

สารเคมีและนํ�ามนัเชื�อเพลิง  ��� �73 ��� ��0 

อะไหล่และวสัดุเพื�อการซ่อมบาํรุง  �,��� �,063 �,��� �,�2� 

สินคา้ระหวา่งทาง �,��� �,��� �,��� �,��� 

สุทธิ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของกระทรวงพลงังาน กาํหนดให้บริษทัตอ้งสํารองนํ� ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ� ามนัสําเร็จรูปไวที้� 

อตัราร้อยละ � ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� ยอดสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทัไดร้วมนํ�ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ�ามนัสาํเร็จรูปที�บริษทัตอ้งสํารองไวข้ั�นตํ�าจาํนวน �,��� ลา้นบาท 

และ �,873 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. ���� จาํนวน �,��� ลา้นบาท และ �,133 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ตามลาํดบั) ซึ� งเป็นจาํนวนสุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือขา้งตน้แสดงโดยสุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

 

11 ลูกหนี�อื�น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหนี�กรมสรรพสามิตและกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลิง ��� ��� ��� ��� 

ลูกหนี�  - ค่าที�ดิน ��� - ��� - 
อื�นๆ ��� �� ��� �� 
รวม ��� ��� ��� ��� 



204 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� มีดงันี�  

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจดัตั�งขึ�นและดาํเนินการในประเทศไทยทั�งหมดยกเวน้บริษทัดงัต่อไปนี�  
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� บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกลัไทย (เคยแ์มน) จาํกดั  จดัตั�งขึ�นในหมู่เกาะบริติซ เวอร์จิน ซึ�งไดห้ยดุดาํเนินกิจการแลว้ 

� บริษทั ทีพีไอ ฟิลิปปินส์ ไวนิล จาํกดั จดัตั�งขึ�นในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ� งไดห้ยดุดาํเนินกิจการแลว้ 
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� บริษทั คาปูลวน โฮลดิ�ง จาํกดั จดัตั�งขึ�นในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ� งไดห้ยดุดาํเนินกิจการแลว้ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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208 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริ
ษัท

 ไอ
อาร์

พีซี
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

)  
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก

อบ
งบ

การ
เงิน

รวม
แล

ะงบ
การ

เงิน
เฉพ

าะบ
ริษ

ทั 
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�นสุ
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ันที
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�� 
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ะ พ
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 ��

�� 
 

��
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ณ
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พ
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ (ต่อ) 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� มี

ดงันี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ  ��� �� �,��� �,��� 

ส่วนแบ่งผลกาํไรเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย �� �� - - 

ซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม �,��� �� �,��� �� 

การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย - - (�) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิ  �,��� ��� 9,838 4,539 

 

รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. ���� มีดงัต่อไปนี�  

 

ก) การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทย่อย 
-  บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย (เคยแ์มน) จาํกดั                ขายเงินลงทนุทั�งหมดแลว้ 

-  บริษทั ทีพีไอ ฟิลิปปินส์ ไวนิล จาํกดั   ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

-  บริษทั อาเชียน ดรากอ้น ออยล ์ รีไฟเนอรี� จาํกดั  ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

-  บริษทั คา้พลาสติกสากล จาํกดั    ตดัจาํหน่ายเงินลงทนุทั�งหมดแลว้ 

 
บริษัทร่วม 
-   บริษทั ฟิลไทย โฮลดิ�ง จาํกดั    ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

-   บริษทั ไทย อินเตอร์เนชั�นแนลแทง็เกอร์ จาํกดั   ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

 
  



209รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ (ต่อ) 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� มี

ดงันี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ  ��� �� �,��� �,��� 

ส่วนแบ่งผลกาํไรเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย �� �� - - 

ซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม �,��� �� �,��� �� 

การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย - - (�) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิ  �,��� ��� 9,838 4,539 

 

รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. ���� มีดงัต่อไปนี�  

 

ก) การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทย่อย 
-  บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย (เคยแ์มน) จาํกดั                ขายเงินลงทนุทั�งหมดแลว้ 

-  บริษทั ทีพีไอ ฟิลิปปินส์ ไวนิล จาํกดั   ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

-  บริษทั อาเชียน ดรากอ้น ออยล ์ รีไฟเนอรี� จาํกดั  ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

-  บริษทั คา้พลาสติกสากล จาํกดั    ตดัจาํหน่ายเงินลงทนุทั�งหมดแลว้ 

 
บริษัทร่วม 
-   บริษทั ฟิลไทย โฮลดิ�ง จาํกดั    ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

-   บริษทั ไทย อินเตอร์เนชั�นแนลแทง็เกอร์ จาํกดั   ขายเงินลงทุนทั�งหมดแลว้ 

 
  



210 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. ���� มีดงัต่อไปนี�  (ต่อ) 

 
ข) การซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

- บริษทัซื�อหุน้บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ���,���,257 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ ��.�� บาท 

(ราคามูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �� บาท) เป็นจาํนวนเงิน �,300 ลา้นบาท ซึ� งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ �� ของจาํนวนทุน 

จดทะเบียนทั�งหมดของบริษทัดงักล่าว บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 

สรุปสิ�งที�ใชต้อบแทนในการซื�อ และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิและค่าความนิยมที�ไดมี้การประเมิน ณ วนัที�ซื�อ

แสดงไดด้งันี�  

 ล้านบาท 
  

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,789 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ��� 

สินทรัพยอื์�นหกัดว้ยหนี� สินอื�น ��� 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ �,��� 

ค่าความนิยม 1,��� 

สิ�งที�ใชต้อบแทนในการซื�อ �,��� 

 

�3 เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - ตราสารทุน  1,732 539 1,732 ��� 

หกั  ค่าเผื�อการลดมูลค่าเงินลงทุน (512) (518) (512) (515) 

 1,220 21 1,220 19 

หลกัทรัพยท์ั�วไป (ตราสารทุน) - ราคาทุน  884 1,252 826 1,053 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (7��) (1,233) (7��) (1,034) 

 125 19 6� 19 

สุทธิ 1,345 �� 1,28� 38 

 

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการพิจารณาว่าจะจาํหน่ายหรือดาํเนินการอื�นใดกบัเงินลงทุนดงักล่าวเพื�อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่กลุ่มบริษทั 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�3 เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ (ต่อ) 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� มีดงันี�  
 

 งบการเงนิรวม 

 หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์  
 ทั�วไป - ราคาทุน เผื�อขาย รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  �� �� �� 

การเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นเผื�อขาย - �,198 1,198 

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ��� - ��� 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (6) - (�) 

จาํหน่ายเงินลงทุน - (5) (5) 

การเปลี�ยนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - 6 6 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  12� 1,22� 1,345 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์  

 ทั�วไป - ราคาทุน เผื�อขาย รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 19 19 38 

การเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นเผื�อขาย - �,198 �,198 

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน �� - �� 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (6) - (�) 

การเปลี�ยนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - 3 3 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ �� 1,220 1,28� 

 

การเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทของเงินลงทุนระยะสั�นจากหลกัทรัพยเ์พื�อคา้เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเนื�องจากฝ่ายบริหารได้

ทบทวนวตัถุประสงคใ์นการลงทุนซึ� งไดแ้ตกต่างจากเดิมที�เคยกาํหนดไว ้
 

การกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในระหว่างปีส่วนใหญ่เป็นการเป็นการกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุนในบริษทัอตุสาหกรรมสหธญัญพืช จาํกดั เป็นจาํนวน 99 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษทั ตามลาํดบั เนื�องจากบริษทัดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานที�เป็นบวกอยา่งต่อเนื�องซึ� งทาํใหมู้ลค่าหุน้ตามบญัชีสูงกว่า

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว 
 

ในระหวา่งปี บริษทัไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยท์ั�วไปใน Petrochemicals Corporation of Asia Pacific และ บริษทัสหรัตนนครซึ� งมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นศูนย ์เนื�องจากราคาทุนที� 227 ลา้นบาท ไดต้ั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเตม็จาํนวนแลว้ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�3 เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ (ต่อ) 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� มีดงันี�  
 

 งบการเงนิรวม 

 หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์  
 ทั�วไป - ราคาทุน เผื�อขาย รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  �� �� �� 

การเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นเผื�อขาย - �,198 1,198 

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ��� - ��� 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (6) - (�) 

จาํหน่ายเงินลงทุน - (5) (5) 

การเปลี�ยนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - 6 6 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  12� 1,22� 1,345 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์  

 ทั�วไป - ราคาทุน เผื�อขาย รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 19 19 38 

การเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นเผื�อขาย - �,198 �,198 

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน �� - �� 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (6) - (�) 

การเปลี�ยนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - 3 3 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ �� 1,220 1,28� 

 

การเปลี�ยนแปลงการจดัประเภทของเงินลงทุนระยะสั�นจากหลกัทรัพยเ์พื�อคา้เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเนื�องจากฝ่ายบริหารได้

ทบทวนวตัถุประสงคใ์นการลงทุนซึ� งไดแ้ตกต่างจากเดิมที�เคยกาํหนดไว ้
 

การกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในระหว่างปีส่วนใหญ่เป็นการเป็นการกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุนในบริษทัอตุสาหกรรมสหธญัญพืช จาํกดั เป็นจาํนวน 99 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษทั ตามลาํดบั เนื�องจากบริษทัดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานที�เป็นบวกอยา่งต่อเนื�องซึ� งทาํใหมู้ลค่าหุน้ตามบญัชีสูงกว่า

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว 
 

ในระหวา่งปี บริษทัไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยท์ั�วไปใน Petrochemicals Corporation of Asia Pacific และ บริษทัสหรัตนนครซึ� งมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นศูนย ์เนื�องจากราคาทุนที� 227 ลา้นบาท ไดต้ั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเตม็จาํนวนแลว้ 



212 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 
 

กลุ่มบริษทัมีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ� งประกอบดว้ยที�ดินซึ� งส่วนใหญ่ยงัไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคก์ารใชง้าน และอาคาร

ซึ� งส่วนใหญ่มีไวใ้หเ้ช่าแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ดงันี�  
 

 งบการเงนิรวม 
 ที�ดิน อาคาร รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 3,054 177 3,231 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (111) (111) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (874) (6) (880) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,180 60 2,240 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,180 60 2,240 

การจาํหน่าย - สุทธิ (37) (8) (45) 

การโอนออกเป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (572) - (572) 

ค่าเสื�อมราคา - (7) (7) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 17 1 18 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,588 46 1,634 

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 2,445 154 2,599 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (103) (103) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (857) (5) (862) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,588 46 1,634 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,588 46 1,634 

เพิ�มขึ�นจากการโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 77 - 77 

ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 20 - 20 

การจาํหน่าย - สุทธิ (143) (12) (155) 

รับโอนมาจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ �� - 39 

ค่าเสื�อมราคา - (3) (3) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 258 3 261 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,839 34 1,873 

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 2,438 98 2,536 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (64) (64) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (599) - (599) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,839 34 1,873 

    

ราคามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 2554 1,811 109 1,920 

ราคามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 2555 1,932 123 2,055 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ที�ดิน อาคาร รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 1,828 30 1,858 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (17) (17) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (546) - (546) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,282 13 1,295 

    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,282 13 1,295 

การจาํหน่าย - สุทธิ (2) (3) (5) 

ค่าเสื�อมราคา - (1) (1) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,280 9 1,289 

    

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 1,826 24 1,850 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (15) (15) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (546) - (546) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,280 9 1,289 

    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,280 9 1,289 

เพิ�มขึ�นจากการโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 77 - 77 

ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 20 - 20 

การจาํหน่าย - สุทธิ (��) - (56) 

รับโอนมาจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ �� - 39 

ค่าเสื�อมราคา - (�) (�) 

กลบัรายการดอ้ยค่า 19� - 199 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,559 8 1,567 

    

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 1,906 2� 1,9�� 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1�) (1�) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (347) - (347) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,559 8 1,567 

    

ราคามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 2554 1,479 52 1,531 

ราคามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 2555 1,685 86 1,771 

  



213รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ที�ดิน อาคาร รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 1,828 30 1,858 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (17) (17) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (546) - (546) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,282 13 1,295 

    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,282 13 1,295 

การจาํหน่าย - สุทธิ (2) (3) (5) 

ค่าเสื�อมราคา - (1) (1) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,280 9 1,289 

    

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 1,826 24 1,850 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (15) (15) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (546) - (546) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,280 9 1,289 

    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,280 9 1,289 

เพิ�มขึ�นจากการโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 77 - 77 

ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 20 - 20 

การจาํหน่าย - สุทธิ (��) - (56) 

รับโอนมาจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ �� - 39 

ค่าเสื�อมราคา - (�) (�) 

กลบัรายการดอ้ยค่า 19� - 199 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,559 8 1,567 

    

ณ วันที� �� ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 1,906 2� 1,9�� 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1�) (1�) 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (347) - (347) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,559 8 1,567 

    

ราคามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 2554 1,479 52 1,531 

ราคามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 2555 1,685 86 1,771 

  



214 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าเป็นจาํนวน 261 ลา้นบาทและ 199 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั เนื�องจากมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าเพิ�มขึ�น มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนคือราคาขายสุทธิ 

ซึ� งพิจารณาโดยอา้งถึงราคาตลาดของที�ดินในพื�นที�เดียวกนั ซึ� งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึ� งมีคุณสมบติัของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ในวิชาชีพ 

 

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ .ศ.  2555 พ .ศ.  255� พ .ศ.  2555 พ .ศ.  255� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าเช่า 32 44 25 22 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนซึ�งก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับงวด 
 

- 

 

3 

 

- 

 

- 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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216 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริ
ษัท

 ไอ
อาร์

พีซี
 จํา

กดั
 (ม
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ชน

)  
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หตุ
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217รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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218 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริ
ษัท
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1� ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั  

(พ.ศ. 2554 จาํนวน 109.25 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั) เกิดจากเงินกู้ยืมที�ยืมมาเฉพาะ 

เพื�อสร้างโรงงานใหม่ และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยู่ในรายการซื�อสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั�งขึ�น 

เป็นทุนตั�งแต่ร้อยละ �.�� ถึงร้อยละ �.�� ในการคาํนวณตน้ทุนที�รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดก้ารกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดินเป็นจาํนวน 92 ลา้นบาทในงบการเงินรวม เนื�องจาก

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าเพิ�มขึ�น มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนคือราคาขายสุทธิ ซึ� งพิจารณาโดยอา้งถึงราคาตลาดของ

ที�ดินในพื�นที�เดียวกนั ซึ� งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึ� งมีคุณสมบติัของผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพ 

 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. ���4 แสดงไดด้งันี�  

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ตน้ทุนขาย  �,��� �,��� �,��� �,��� 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      

- ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์  ��� 190 ��� �4 

- อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ  � 7 1 1 

  1�� 197 ��� 95 

รวม  �,��� �,��1 �,��� �,�30 

  



219รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

1� ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั  

(พ.ศ. 2554 จาํนวน 109.25 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั) เกิดจากเงินกู้ยืมที�ยืมมาเฉพาะ 

เพื�อสร้างโรงงานใหม่ และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยู่ในรายการซื�อสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั�งขึ�น 

เป็นทุนตั�งแต่ร้อยละ �.�� ถึงร้อยละ �.�� ในการคาํนวณตน้ทุนที�รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดก้ารกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดินเป็นจาํนวน 92 ลา้นบาทในงบการเงินรวม เนื�องจาก

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าเพิ�มขึ�น มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนคือราคาขายสุทธิ ซึ� งพิจารณาโดยอา้งถึงราคาตลาดของ

ที�ดินในพื�นที�เดียวกนั ซึ� งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึ� งมีคุณสมบติัของผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพ 

 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. ���4 แสดงไดด้งันี�  

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ตน้ทุนขาย  �,��� �,��� �,��� �,��� 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      

- ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์  ��� 190 ��� �4 

- อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  � 7 1 1 

  1�� 197 ��� 95 

รวม  �,��� �,��1 �,��� �,�30 

  



220 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงันี�  

 

 งบการเงนิรวม 

 รายจ่ายในการ 
ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
 ขุดลอกร่องนํ�าทะเล และค่าพฒันาระบบ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 2,512 553 3,065 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,469) (133) (1,602) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,043 420 1,463 

    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,043 420 1,463 

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี  - 118 118 

การตดัจาํหน่าย  (126) (56) (182) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 917 482 1,399 

    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 2,512 671 3,183 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,595) (189) (1,784) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 917 482 1,399 

    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  ��� 482 1,399 

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี  173 337 510 

ค่าตดัจาํหน่าย  (126) (76) (202) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 964 743 1,707 

    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 2,685 1,010 3,695 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,721) (267) (1,988) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 964 743 1,707 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

��  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงันี�  (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 รายจ่ายในการ 
ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
 ขุดลอกร่องนํ�าทะเล และค่าพัฒนาระบบ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 2,512 549 3,061 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,469) (134) (1,603) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,043 415 1,458 
    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  �,043 415 1,458 

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี  - 119 119 

การตดัจาํหน่าย  (126) (57) (183) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 917 477 1,394 
    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 2,512 668 3,180 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,595) (191) (1,786) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 917 477 1,394 
    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  ��� 477 1,394 

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี  173 337 510 

ค่าตดัจาํหน่าย  (126) (76) (202) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 964 738 1,702 
    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 2,685 1,005 3,690 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,721) (267) (1,988) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 964 738 1,702 

 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน ��� ลา้นบาท ไดแ้ยกแสดงอยู่ในตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นจาํนวน ��� ลา้นบาท  

และจาํนวน �� ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. ���4 จาํนวน ��9 ลา้นบาท และ 53 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร ตามลาํดบั)ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� 



221รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

��  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงันี�  (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 รายจ่ายในการ 
ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
 ขุดลอกร่องนํ�าทะเล และค่าพัฒนาระบบ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 2,512 549 3,061 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,469) (134) (1,603) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,043 415 1,458 
    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  �,043 415 1,458 

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี  - 119 119 

การตดัจาํหน่าย  (126) (57) (183) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 917 477 1,394 
    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 2,512 668 3,180 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,595) (191) (1,786) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 917 477 1,394 
    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  ��� 477 1,394 

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี  173 337 510 

ค่าตดัจาํหน่าย  (126) (76) (202) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 964 738 1,702 
    

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 2,685 1,005 3,690 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,721) (267) (1,988) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 964 738 1,702 

 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน ��� ลา้นบาท ไดแ้ยกแสดงอยู่ในตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นจาํนวน ��� ลา้นบาท  

และจาํนวน �� ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. ���4 จาํนวน ��9 ลา้นบาท และ 53 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร ตามลาํดบั)ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� 



222 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินมดัจาํค่าที�ดิน ��8 205 ��8 205 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (��8) (205) (��8) (205) 

 - - - - 

อื�นๆ �� �� �� �� 

สุทธิ �� �� �� �� 

 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดก้รรมสิทธิในโฉนดที�ดินเป็นมูลค่า 77 ลา้นบาท จากเดิมที�เคยบนัทึกเป็นเงินมดัจาํค่าที�ดินและ 

ตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเต็มจาํนวนแลว้ กลุ่มบริษทัจึงไดก้ลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าและจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย ์

เพื�อการลงทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) 
 

18 เงินกู้ยืม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส่วนของหมนุเวยีน     

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินที�ไม่มีหลกัประกนั ��� �,��� ��� �,��� 

ส่วนของเงินกูย้มืที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี �,��� �,��� �,��� �,��� 

รวมเงินกูย้มืระยะสั�น �,��� �,��� �,��� �,��� 

     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     

หุน้กูที้�ไม่มีหลกัประกนั     

   - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา �,��� �,��� �,��� �,��� 

     หกั  ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ (�0) (��) (�0) (��) 

     สุทธิ �,��5 �,��� �,��5 �,��� 

   - สกลุเงินบาท ��,��� �,��� ��,��� �,��� 

รวมหุน้กู ้ ��,��5 ��,��� ��,��5 ��,��� 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ��,��� �,��� ��,��� �,��� 

รวมหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 42,031 25,��� 42,031 25,��� 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูแ้ละจดัหาเงินกู ้

          รอตดับญัชี (62) - (62) - 

รวมหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

รวมเงินกู้ยืม �4,207 �8,53� �4,120 �8,��� 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

18 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมระยะสั�น 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 เงินกูย้มืระยะสั�นที�ไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงินจาํนวน ��� ลา้นบาท และ ��� ลา้นบาท

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.48 ถึงร้อยละ �.�� ต่อปี โดยมีระยะเวลา 

ครบกาํหนดภายใน � - � เดือน (พ.ศ. ���4 จาํนวน �,340 ลา้นบาท และ 1,000 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

บริษทั ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.�� ถึงร้อยละ �.�� ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน � - � เดือน) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

(1) เมื�อวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���� บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน ��,��� ลา้นบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ � แห่งเพื�อใชใ้นโครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั บริษทัสามารถเบิกถอนวงเงินไดต้ามความคืบหนา้ของโครงการ 

ที�ตอ้งการใชเ้งิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี� ยเท่ากบัอตัราดอกเบี� ยเงินฝาก

ประจาํสูงสุด � เดือนบวกอตัราส่วนเพิ�มคงที�สําหรับวงเงินจาํนวน �,��� ลา้นบาท (Facility A) และอตัราดอกเบี� ย 

THBFIX � เดือนบวกอตัราส่วนเพิ�มคงที�สาํหรับวงเงินจาํนวน �,��� ลา้นบาท (Facility B) ดอกเบี�ยจะมีการชาํระทุกสิ�นเดือน 

ส่วนการจ่ายชาํระคืนเงินตน้แบ่งออกเป็น �� งวด โดยจะเริ�มชาํระงวดแรก ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� (วนัสุดทา้ย

ของเดือนที� �� นบัจากวนัที�ตามสัญญา) และจะชาํระคืนเงินตน้ทุกครึ� งปี ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดเ้บิก 

เงินกูย้มืแลว้จาํนวน ��,000 ลา้นบาท (พ.ศ. ���� จาํนวน ��,��� ลา้นบาท) 

 

(2) เมื�อวนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศ � แห่ง เพื�อใชใ้น

โครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั ดงันี�  

 

- เงินกูว้งเงิน ��� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี�ย LIBOR บวกส่วน

เพิ�มคงที�ต่อปี โดยดอกเบี� ยจะมีการชาํระทุก � เดือน หรือ � เดือน ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดเ้บิก 

เงินกูย้มืจาํนวนเตม็วงเงินแลว้ 

 

- เงินกูว้งเงิน �,70� ลา้นบาท ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี�ยตามอตัราเงินฝากคงที�สามเดือน

บวกส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี โดยดอกเบี� ยจะมีการชาํระทุก � เดือน ส่วนการจ่ายชาํระคืนเงินตน้จะชาํระคืนเงินตน้ทุกครึ� งปี 

โดยแบ่งออกเป็น �� งวด เริ�มชาํระงวดแรก ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� (วนัสุดทา้ยของเดือนที� �� นับจากวนัที�

ตามสัญญา) ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืจาํนวนเตม็วงเงินแลว้ 

 

- เงินกูว้งเงิน �� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี�ย LIBOR บวกส่วน

เพิ�มคงที�ต่อปีโดยดอกเบี�ยจะมีการชาํระทุก � เดือน หรือ � เดือน หรือ � เดือน ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� บริษทั

ไดเ้บิกเงินกูย้มืเตม็วงเงินแลว้ 

  



223รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

18 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมระยะสั�น 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 เงินกูย้มืระยะสั�นที�ไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงินจาํนวน ��� ลา้นบาท และ ��� ลา้นบาท

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.48 ถึงร้อยละ �.�� ต่อปี โดยมีระยะเวลา 

ครบกาํหนดภายใน � - � เดือน (พ.ศ. ���4 จาํนวน �,340 ลา้นบาท และ 1,000 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

บริษทั ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.�� ถึงร้อยละ �.�� ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน � - � เดือน) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

(1) เมื�อวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���� บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน ��,��� ลา้นบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ � แห่งเพื�อใชใ้นโครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั บริษทัสามารถเบิกถอนวงเงินไดต้ามความคืบหนา้ของโครงการ 

ที�ตอ้งการใชเ้งิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี� ยเท่ากบัอตัราดอกเบี� ยเงินฝาก

ประจาํสูงสุด � เดือนบวกอตัราส่วนเพิ�มคงที�สําหรับวงเงินจาํนวน �,��� ลา้นบาท (Facility A) และอตัราดอกเบี� ย 

THBFIX � เดือนบวกอตัราส่วนเพิ�มคงที�สาํหรับวงเงินจาํนวน �,��� ลา้นบาท (Facility B) ดอกเบี�ยจะมีการชาํระทุกสิ�นเดือน 

ส่วนการจ่ายชาํระคืนเงินตน้แบ่งออกเป็น �� งวด โดยจะเริ�มชาํระงวดแรก ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� (วนัสุดทา้ย

ของเดือนที� �� นบัจากวนัที�ตามสัญญา) และจะชาํระคืนเงินตน้ทุกครึ� งปี ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดเ้บิก 

เงินกูย้มืแลว้จาํนวน ��,000 ลา้นบาท (พ.ศ. ���� จาํนวน ��,��� ลา้นบาท) 

 

(2) เมื�อวนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศ � แห่ง เพื�อใชใ้น

โครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั ดงันี�  

 

- เงินกูว้งเงิน ��� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี�ย LIBOR บวกส่วน

เพิ�มคงที�ต่อปี โดยดอกเบี� ยจะมีการชาํระทุก � เดือน หรือ � เดือน ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดเ้บิก 

เงินกูย้มืจาํนวนเตม็วงเงินแลว้ 

 

- เงินกูว้งเงิน �,70� ลา้นบาท ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี�ยตามอตัราเงินฝากคงที�สามเดือน

บวกส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี โดยดอกเบี� ยจะมีการชาํระทุก � เดือน ส่วนการจ่ายชาํระคืนเงินตน้จะชาํระคืนเงินตน้ทุกครึ� งปี 

โดยแบ่งออกเป็น �� งวด เริ�มชาํระงวดแรก ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� (วนัสุดทา้ยของเดือนที� �� นับจากวนัที�

ตามสัญญา) ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืจาํนวนเตม็วงเงินแลว้ 

 

- เงินกูว้งเงิน �� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา � ปี มีอตัราดอกเบี�ย LIBOR บวกส่วน

เพิ�มคงที�ต่อปีโดยดอกเบี�ยจะมีการชาํระทุก � เดือน หรือ � เดือน หรือ � เดือน ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� บริษทั

ไดเ้บิกเงินกูย้มืเตม็วงเงินแลว้ 

  



224 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ 
 

หุน้กูข้องบริษทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� มีดงันี�  

 

(1) หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหุน้กูที้�ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ โดยมีมูลค่าที�ตราไวจ้าํนวน ��� ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาและมีส่วนลดในราคาร้อยละ ��.��� ของมูลค่าที�ตราไว ้รวมเป็นมูลค่าสุทธิทั� งสิ�น ���.�� ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หุ้นกู้มีอตัราดอกเบี� ยคงที�ร้อยละ �.��� ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายชาํระดอกเบี� ยทุกครึ� งปีเริ� มตั�งแต่วนัที�  

�� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� และหุน้กูจ้ะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ. ���� 

 

(�) หุน้กูส้กลุเงินบาทเป็นหุน้กูที้�ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ โดยมีมูลค่าที�ตราไวจ้าํนวน ��,��� ลา้นบาท และไดเ้สนอขาย

แก่นกัลงทุนประเภทสถาบนัการเงินจาํนวน � ครั� ง เป็นจาํนวนเงิน �,��� ลา้นบาทและ �,��� ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

 หุ้นกู้จํานวน 7,000 ล้านบาท หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท 
   

อายหุุน้กู ้ 7 ปี 10 ปี 

อตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อปี (ร้อยละ)  5.05 5.29 

กาํหนดการจ่ายดอกเบี�ย ทุกครึ� งปี ทุกครึ� งปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

เงื�อนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนั 

ในสินทรัพยใ์ดของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต การควบรวมกิจการและขายสินทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งไดรั้บการ

ยนิยอมจากผูถื้อหุน้กู ้และการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

เป็นตน้ 

 

(�) เมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดอ้อกหุ้นกูชุ้ดที� � จาํนวน �,��� ลา้นบาท อตัราดอกเบี� ยคงที�ร้อยละ �.�� ต่อปี  

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� และชุดที� � จาํนวน �,��� ลา้นบาท อตัราดอกเบี� ยคงที�ร้อยละ �.�� ต่อปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ����โดยหุ้นกูท้ ั�ง � ชุดมีการชาํระดอกเบี� ยทุก ๆ � เดือน โดยจะชาํระดอกเบี� ย 

งวดแรกในวนัที� �� กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ���� และจะชาํระดอกเบี�ยงวดสุดทา้ยของหุ้นกูแ้ต่ละชุดในวนัครบกาํหนดไถ่ถอน

หุน้กูชุ้ดที�เกี�ยวขอ้ง 

 

เงื�อนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนั 

ในสินทรัพยใ์ดของบริษทัและบริษทัย่อยในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) ทั�งทางตรงและทางออ้ม และการดาํรงไวซึ้� งสัดส่วนทางการเงินตามที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดผูอ้อกหุน้กู ้ เป็นตน้ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

18 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืและหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปนี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

- เงินกูย้มืระยะสั�นและหุน้กู ้ณ อตัราคงที� ��,121 ��,��� ��,034 ��,��� 

- เงินกูย้มืระยะยาว ณ อตัราลอยตวั ��,086 ��,��� ��,086 ��,��� 

รวม �4,207 ��,��� �4,120 ��,��� 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
     

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง (ร้อยละ)     

- เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน �.48 - �.�� �.�� - �.�� �.48 �.�� 

- หุน้กู ้ �.�� - 6.375 5.05 - 6.375 �.�� - 6.375 5.05 - 6.375 

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน �.455 - �.��� �.�� - �.�� �.455 - �.��� �.�� - �.�� 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูมี้ดงัต่อไปนี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี �,��� �,��� �,��� �,��� 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ��,314 ��,��� ��,314 ��,��� 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี �0,655 ��,��� �0,655 ��,��� 

รวม �3,969 ��,��� �3,969 ��,��� 

 

  



225รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

18 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืและหุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปนี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

- เงินกูย้มืระยะสั�นและหุน้กู ้ณ อตัราคงที� ��,121 ��,��� ��,034 ��,��� 

- เงินกูย้มืระยะยาว ณ อตัราลอยตวั ��,086 ��,��� ��,086 ��,��� 

รวม �4,207 ��,��� �4,120 ��,��� 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
     

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง (ร้อยละ)     

- เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน �.48 - �.�� �.�� - �.�� �.48 �.�� 

- หุน้กู ้ �.�� - 6.375 5.05 - 6.375 �.�� - 6.375 5.05 - 6.375 

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน �.455 - �.��� �.�� - �.�� �.455 - �.��� �.�� - �.�� 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูมี้ดงัต่อไปนี�  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี �,��� �,��� �,��� �,��� 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ��,314 ��,��� ��,314 ��,��� 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี �0,655 ��,��� �0,655 ��,��� 

รวม �3,969 ��,��� �3,969 ��,��� 

 

  



226 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���5 สามารถวิเคราะห์

ไดด้งันี�  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  27,190 27,190 

เงินกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ�น ��,��� ��,��� 

เงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี  (2,000)  (2,000) 

รับรู้ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ � � 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูแ้ละจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (67) (67) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 6 6 

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื (2,000) (2,000) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง  (369) (369) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  ��,��� ��,��� 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปนี�  

 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

- สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา �,�05 �,�50 �,��� �,��� 

- สกลุเงินบาท ��,��� �,��� ��,159 �,997 

รวม ��,�45 ��,190 28,265 18,277 

 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูส้กุลเงินบาทคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยที�อา้งอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทยในการคิดลด

กระแสเงินสดเพื�อหามูลค่ายติุธรรม ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคาํนวณโดยใชอ้ตัราเฉลี�ยสุดทา้ย    

ที�อา้งอิงในตลาดตราสารหนี� ต่างประเทศ ณ วนัปิดราคาล่าสุด  

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั�นที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเนื�องจากระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น 

ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั ดงันั�น มูลค่ายติุธรรมจึงใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

 

วงเงินสินเชื�อ 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื�อจากธนาคารพาณิชย์เป็นวงเงินรวม 2�,��� ล้านบาท เพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยมี 

อตัราดอกเบี�ยอา้งอิงตามอตัราตลาด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชื�อเหลือจาํนวน 18,800 ลา้นบาท 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

19 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- ส่วนที�หมุนเวียน � �� � �� 

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน � �� � �� 

รวม � �� � �� 

 

หลกัประกนัของหนี� สินตามสัญญาเช่าระยะยาวคือการที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสัญญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าในกรณีที�  

กลุ่มบริษทัผดิสัญญา 

 

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ�งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปนี�  

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 เงินต้น ดอกเบี�ย ยอดชําระ เงินต้น ดอกเบี�ย ยอดชําระ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ครบกาํหนดชาํระภายใน � ปี � - � �� � �� 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก � ปี       

   แต่ไม่เกิน � ปี � - � �� - �� 

รวม � - � �� � �� 

 

มูลค่ายติุธรรมของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 

 

20 เจ้าหนี�การค้า 

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ��,��� ��,��3 ��,��� ��,��� 

- กิจการอื�นๆ  �,��� �,��5 �,069 ��� 

รวม  ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

  



227รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

19 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- ส่วนที�หมุนเวียน � �� � �� 

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน � �� � �� 

รวม � �� � �� 

 

หลกัประกนัของหนี� สินตามสัญญาเช่าระยะยาวคือการที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสัญญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าในกรณีที�  

กลุ่มบริษทัผดิสัญญา 

 

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ�งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปนี�  

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 เงินต้น ดอกเบี�ย ยอดชําระ เงินต้น ดอกเบี�ย ยอดชําระ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ครบกาํหนดชาํระภายใน � ปี � - � �� � �� 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก � ปี       

   แต่ไม่เกิน � ปี � - � �� - �� 

รวม � - � �� � �� 

 

มูลค่ายติุธรรมของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 

 

20 เจ้าหนี�การค้า 

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ��,��� ��,��3 ��,��� ��,��� 

- กิจการอื�นๆ  �,��� �,��5 �,069 ��� 

รวม  ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

  



228 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี �,��� ��� ��� ��� 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั �� �� �� �3 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอื�น � �� � �9 

ตน้ทุนดอกเบี�ย  �� �� �� �� 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (��) (��) (��) (��) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี �,122 �,031 �,��� ��� 

 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�สาํคญั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปนี�  

 

   พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
    

อตัราคิดลด ณ วนัที� �� ธนัวาคม   ร้อยละ �.� �.�% 

อตัราการขึ�นเงินเดือน   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 8 ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 8 

อตัราการลาออก   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 2 ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 2 

 
22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

  
จํานวนหุ้น 

ล้านหุ้น 

 
หุ้นสามัญ 
ล้านบาท 

ส่วนเกนิ 
มูลค่าหุ้น 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ��,��� ��,��� 2�,��� 4�,��� 

การออกหุน้ ��� ��� ��� ��� 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���4 ��,434 ��,434 2�,554 4�,988 

การออกหุน้ - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 ��,��� ��,��� 2�,��� 4�,��� 

 

ณ วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���5 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั�งหมดมีจาํนวน ��,��� ลา้นหุ้น ซึ� งมีราคามูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ � บาท  

(พ.ศ. ���4 จาํนวน ��,��� ลา้นหุ้น มีราคามูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ � บาท) หุ้นจาํนวน ��,��� ลา้นหุ้น ไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

(พ.ศ. ���4 หุน้จาํนวน ��,434 ลา้นหุน้ ไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้) 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

23 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ��55 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 �,��� �,��� �,��� �,��� 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ��54 �,��� �,��� �,��� �,��� 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 �,��� �,��� �,��� �,��� 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี�จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมาย

ไม่สามารถจดัสรรได ้

 

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายครบเตม็จาํนวนตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2550 

 
24 หุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นของบริษัทที�ถือโดยบริษัทย่อย 

 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

บริษทั นํ�ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั ��� ��� 

รวม ��� ��� 

 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���5 หุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 2�,828,400 หุน้ถือโดยบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดแ้ก่ บริษทั นํ�ามนั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (พ.ศ. ���4 จาํนวน �3,���,��� หุ้น) โดยหุ้นเหล่านี� แสดงดว้ยราคาทุนและไดน้ําไปแสดงไวเ้ป็นรายการหักก่อนแสดง 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

บริษทัยอ่ยมีแผนจะจาํหน่ายหุน้ของบริษทัเมื�อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกวา่ราคาทุน 

 

  



229รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

23 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ��55 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 �,��� �,��� �,��� �,��� 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ��54 �,��� �,��� �,��� �,��� 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 �,��� �,��� �,��� �,��� 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี�จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมาย

ไม่สามารถจดัสรรได ้

 

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายครบเตม็จาํนวนตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2550 

 
24 หุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นของบริษัทที�ถือโดยบริษัทย่อย 

 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

บริษทั นํ�ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั ��� ��� 

รวม ��� ��� 

 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���5 หุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 2�,828,400 หุน้ถือโดยบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดแ้ก่ บริษทั นํ�ามนั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (พ.ศ. ���4 จาํนวน �3,���,��� หุ้น) โดยหุ้นเหล่านี� แสดงดว้ยราคาทุนและไดน้ําไปแสดงไวเ้ป็นรายการหักก่อนแสดง 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

บริษทัยอ่ยมีแผนจะจาํหน่ายหุน้ของบริษทัเมื�อผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกวา่ราคาทุน 

 

  



230 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

25 ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี �� �� 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิในบริษทัยอ่ย �� �� 

เงินปันผลจ่าย (��) (�) 

ยอดคงเหลือปลายปี �� �� 

 

�6 รายได้อื�น - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบี�ยรับ ��� 131  ���  ��� 

เงินปันผลรับ �� 50 ��� ��� 

กาํไร/(ขาดทุน)จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทนุเพื�อ

คา้ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง ��� (349) ��� (���) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง �� �� �� �� 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง ��� ��� ��� ��� 

ขาดทุนจากสัญญาที�เกี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยง     

ของนํ�ามนัดิบและผลิตภณัฑเ์กี�ยวกบันํ�ามนั (��) (1,389) (��) (�,���) 

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 845 - 646 - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (740) (1) (599) (1) 

กลบัรายการขาดทุน/(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าของ     

   สินทรัพยถ์าวรและอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 363 (105) 208 (��1) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 434 (32) 411 (17) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - (375) - (374) 

รายไดรั้บคืนจากภาษีนาํเขา้ศลุกากร ��� 185 ��� ��� 

รายไดค้่าชดเชยสินไหมทดแทน - 68 - �� 

อื�นๆ ��� 244 ��� ��0 

รวม 2,498 (854) �,693 (���) 

 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 28 �,��� �,��� �,��� �,��� 

ค่าที�ปรึกษา  ��� ��� ��� �40 

ค่าเสื�อมราคา 15 ��� ��� ��1 �� 

ค่าเช่า  ��� ��� ��� ��� 

ค่าโฆษณา  ��� �� ��� �� 

หนี�สงสยัจะสูญ   �� �� �� �� 

ค่าเสียหายกรณีผดิสญัญาเช่าเรือ  196 - 196 - 

ค่าตอบแทนกรรมการ  �� �� �� �� 

อื�นๆ  ��� ��4 �49 �50 

รวม  �,897 �,�77 �,7�8 �,�69 

 

28 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเดือนและค่าแรง �,��� 2,��6 �,��� �,��� 

ค่าล่วงเวลา 441 395 392 358 

โบนสั ��� �,��� ��� �,��� 

จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพและประกนัสงัคม ��� �80 ��� ��� 

ผลประโยชน์พนกังาน  ��� ��� �� ��5 

อื�นๆ �,114 964 �,026 903 

รวม �,��� �,�85 �,��� �,�74 

 

ค่าใชจ่้ายพนกังานจาํนวน �,��� ลา้นบาท และ �,��� ลา้นบาท ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  �� ธันวาคม พ.ศ. ���5 ตามลาํดับ (พ.ศ. ���4 จาํนวน 3,824 ล้านบาท  

และ 3,414 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั) ส่วนจาํนวน �,��� ล้านบาท และ  

�,��� ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���5 ตามลาํดบั (พ.ศ. ���4 จาํนวน 2,061 ลา้นบาท และ 1,960 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและ 

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั)  
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 28 �,��� �,��� �,��� �,��� 

ค่าที�ปรึกษา  ��� ��� ��� �40 

ค่าเสื�อมราคา 15 ��� ��� ��1 �� 

ค่าเช่า  ��� ��� ��� ��� 

ค่าโฆษณา  ��� �� ��� �� 

หนี�สงสยัจะสูญ   �� �� �� �� 

ค่าเสียหายกรณีผดิสญัญาเช่าเรือ  196 - 196 - 

ค่าตอบแทนกรรมการ  �� �� �� �� 

อื�นๆ  ��� ��4 �49 �50 

รวม  �,897 �,�77 �,7�8 �,�69 

 

28 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเดือนและค่าแรง �,��� 2,��6 �,��� �,��� 

ค่าล่วงเวลา 441 395 392 358 

โบนสั ��� �,��� ��� �,��� 

จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพและประกนัสงัคม ��� �80 ��� ��� 

ผลประโยชน์พนกังาน  ��� ��� �� ��5 

อื�นๆ �,114 964 �,026 903 

รวม �,��� �,�85 �,��� �,�74 

 

ค่าใชจ่้ายพนกังานจาํนวน �,��� ลา้นบาท และ �,��� ลา้นบาท ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  �� ธันวาคม พ.ศ. ���5 ตามลาํดับ (พ.ศ. ���4 จาํนวน 3,824 ล้านบาท  

และ 3,414 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั) ส่วนจาํนวน �,��� ล้านบาท และ  

�,��� ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���5 ตามลาํดบั (พ.ศ. ���4 จาํนวน 2,061 ลา้นบาท และ 1,960 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและ 

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั)  
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

29 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบี�ยจ่าย �,��� �,��� �,��� �,��� 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจากหุน้กูแ้ละดอกเบี�ย     

   คา้งจ่าย (386) 373 (370) 367 

(กาํไร)ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ     

   และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลว่งหนา้ (���) � (���) � 

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มื � � � � 

รวม �,�9� �,��� �,249 �,��� 

 

30 ภาษีเงินได้ 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั      

- ภาษีเงินไดส้าํหรับปี  �� �� - - 

 

ณ วนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. ���5 บริษทัมีขาดทุนสะสมยกมาซึ� งยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้ภาษีเงินไดที้�แสดงใน  

งบกาํไรขาดทุนรวมคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 23 ต่อปี   

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

31 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยผูถื้อหุน้โดยไม่รวมหุน้สามญัซื�อคืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ��55 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
.     

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่     

   (ลา้นบาท) (959) 3,941 (1,285) 4,��� 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่าย     

   ในระหวา่งปีหกัดว้ยหุน้ของบริษทัใหญ ่     

   ที�ถือโดยบริษทัยอ่ย (ลา้นหุน้) 20,410 20,369 20,434 20,369 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานที�เป็นของ     

   บริษทัใหญ่ (บาท) (0.05) 0.19 (0.06) 0.2� 

 

ในงบการเงินรวมจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ออกจาํหน่ายในระหว่างปีไดห้ักดว้ยหุ้นของบริษทัใหญ่ที�ถือโดย

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 24 ลา้นหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที�นาํเสนอรายงาน ดงันั�นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุ้น       

ปรับลด 

 
32 เงินปันผล 

 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 255� มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 

พ.ศ. 255� ในอตัราหุ้นละ 0.1� บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นจาํนวน 20,434 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 2,452 ลา้นบาท บริษทั 

ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในระหว่างปี พ.ศ. 255� ในอตัราหุ้นละ 0.�� บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม �,635 ลา้นบาท 

คงเหลือเงินปันผลคา้งจ่ายในอตัราหุน้ละ �.�� บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม ��� ลา้นบาท ซึ� งไดจ่้ายแลว้เมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม

พ.ศ. 2555 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

31 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยผูถื้อหุน้โดยไม่รวมหุน้สามญัซื�อคืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ��55 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
.     

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่     

   (ลา้นบาท) (959) 3,941 (1,285) 4,��� 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่าย     

   ในระหวา่งปีหกัดว้ยหุน้ของบริษทัใหญ ่     

   ที�ถือโดยบริษทัยอ่ย (ลา้นหุน้) 20,410 20,369 20,434 20,369 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานที�เป็นของ     

   บริษทัใหญ ่(บาท) (0.05) 0.19 (0.06) 0.2� 

 

ในงบการเงินรวมจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ออกจาํหน่ายในระหว่างปีไดห้ักดว้ยหุ้นของบริษทัใหญ่ที�ถือโดย

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 24 ลา้นหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที�นาํเสนอรายงาน ดงันั�นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุ้น       

ปรับลด 

 
32 เงินปันผล 

 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 255� มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 

พ.ศ. 255� ในอตัราหุ้นละ 0.1� บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นจาํนวน 20,434 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 2,452 ลา้นบาท บริษทั 

ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในระหว่างปี พ.ศ. 255� ในอตัราหุ้นละ 0.�� บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม �,635 ลา้นบาท 

คงเหลือเงินปันผลคา้งจ่ายในอตัราหุน้ละ �.�� บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม ��� ลา้นบาท ซึ� งไดจ่้ายแลว้เมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม

พ.ศ. 2555 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

33 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ���� เกี�ยวกบัการผลิต Acetylene Black , Compounded Plastic, 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมและไอนํ� า (‘CHP’), โครงการ Propylene (‘PRP’), โครงการ Blown Film, โครงการ Recovery from 

Purge Gas at PP Plant, โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (‘EBSM’), โครงการ Multi Product Pipeline (‘MPPL’) และ

โครงการ HDPE Catalyst Commercialisation (‘Jet Mill’) ซึ� งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
 
(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นรวมถึงเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาห้าปี

ถึงแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัสิ�นสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 

(ง) ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาอีก �� ปีนบัแต่

วนัที�มีรายได ้

 

เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุไว้

ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการขายที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� แสดงไดด้งันี�  

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ส่วนที�ได้รับ ส่วนที�ไม่ได้รับ  
 การส่งเสริม การส่งเสริม รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

พ.ศ. ��55    

รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ ��� ��,��� ��,��� 

 - ในประเทศ �,��� ���,��� ���,��� 

รวม �,��� ���,��� ���,��� 

    

พ.ศ. ���4    

รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ ��� ��,��� ��,��� 

 - ในประเทศ �,��� ���,��� ���,��� 

รวม �,��� ���,��� ���,��� 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลที�ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั�งทางตรงหรือทางออ้ม

ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและ

บริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบั

บคุคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึ� งถือหุ้นใน

บริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 3�.�� ส่วนผูถื้อหุน้ในลาํดบัรองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

และบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายการซื�อสินคา้ ตามรายละเอียดที�อธิบายไวข้า้งล่าง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญไ่ดแ้ก่ ค่าผา่นทอ่ ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

   และค่าเช่าถงัที�คลงัสินคา้  

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย ระยะสั�น - อตัราที�ระบุไวใ้นสัญญาซึ� งเป็นอตัราร้อยละ �.�� ต่อปี 

    และอตัราดอกเบี�ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยปรับดว้ย 

 

   ส่วนต่างคงที� 

ระยะยาว - อตัราดอกเบี�ยเงินฝากประจาํเฉลี�ยธนาคารพาณิชย ์

    ในประเทศสี�แห่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบี�ยประชุมและโบนสั ตามอตัราที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

 
รายการซื�อสินคา้จากผูถื้อหุน้ใหญ่ - ผูถื้อหุน้ใหญ่ทาํหนา้ที�ใหบ้ริการดาํเนินการจดัการเกี�ยวกบัการซื�อและการชาํระเงินค่าซื�อสินคา้ 

ซึ� งค่าสินคา้บวกอตัราค่าบริการที�เรียกเก็บโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ใกลเ้คียงกบัราคาที�กลุ่มบริษทัจดัหาเอง นอกจากนี�  บริษทัยงัมีการ 
ทาํรายการเกี�ยวกบัอนุพนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี� ยงดา้นราคาวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ดว้ย ส่วนรายการซื� อสินคา้ 
จากบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑร์าคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ�ม 
 

  



235รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลที�ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั�งทางตรงหรือทางออ้ม

ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและ

บริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบั

บคุคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึ� งถือหุ้นใน

บริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 3�.�� ส่วนผูถื้อหุน้ในลาํดบัรองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

และบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายการซื�อสินคา้ ตามรายละเอียดที�อธิบายไวข้า้งล่าง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญไ่ดแ้ก่ ค่าผา่นทอ่ ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

   และค่าเช่าถงัที�คลงัสินคา้  

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย ระยะสั�น - อตัราที�ระบุไวใ้นสัญญาซึ� งเป็นอตัราร้อยละ �.�� ต่อปี 

    และอตัราดอกเบี�ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยปรับดว้ย 

 

   ส่วนต่างคงที� 

ระยะยาว - อตัราดอกเบี�ยเงินฝากประจาํเฉลี�ยธนาคารพาณิชย ์

    ในประเทศสี�แห่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบี�ยประชุมและโบนสั ตามอตัราที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

 
รายการซื�อสินคา้จากผูถื้อหุน้ใหญ่ - ผูถื้อหุน้ใหญ่ทาํหนา้ที�ใหบ้ริการดาํเนินการจดัการเกี�ยวกบัการซื�อและการชาํระเงินค่าซื�อสินคา้ 

ซึ� งค่าสินคา้บวกอตัราค่าบริการที�เรียกเก็บโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ใกลเ้คียงกบัราคาที�กลุ่มบริษทัจดัหาเอง นอกจากนี�  บริษทัยงัมีการ 
ทาํรายการเกี�ยวกบัอนุพนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี� ยงดา้นราคาวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ดว้ย ส่วนรายการซื� อสินคา้ 
จากบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑร์าคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ�ม 
 

  



236 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  
 

(ก) รายการซื�อขายสินค้า การให้บริการและรับบริการ 

 

รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. ���4 มีดงันี�   

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ขายสินค้า     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 21,594 ��,602 21,483 18,353 

- บริษทัยอ่ย - - 22,426 21,071 

- บุคคลหรือบริษทัอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 34,669 12,277 34,660 12,228 

     

ซื�อสินค้า     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 196,814 177,877 196,811 177,877 

- บริษทัยอ่ย - - 14,180 12,436 

- บุคคลหรือบริษทัอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 26,793 11,463 25,632 11,352 

     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 59 39 59 38 

- บริษทัยอ่ย - - 242 316 

- บุคคลหรือบริษทัอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 416 325 386 322 

     

ดอกเบี�ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื�น - สุทธิ     

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 151 (539) 151 (539) 

- บริษทัยอ่ย - - 466 572 

- บุคคลหรือบริษทัอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 59 60 58 57 

 

รายไดอื้�น - สุทธิ ซึ� งเกิดจากรายการเกี�ยวกบัอนุพนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นราคาวตัถุดิบและผลิตภณัฑแ์สดงเฉพาะ

ส่วนที�เกิดจริงในปีเท่านั�น 
  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  (ต่อ) 
 

(ข) ลูกหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ �,��� ��� �,��� ��� 

บริษทัยอ่ย - - �,��� �,��� 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น �,��� ��� �,��� ��� 

 �,��� �,��� �,��� �,��� 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ �,��� �,��� �,��� �,��� 

 

(ค) ลูกหนี�กจิการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ 56 115 �� ��� 

บริษทัยอ่ย - - 84 94 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 65 66 48 48 

 121 181 188 257 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (60) (60) (109) (125) 

สุทธิ 61 121 79 132 

 

  



237รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  (ต่อ) 
 

(ข) ลูกหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ �,��� ��� �,��� ��� 

บริษทัยอ่ย - - �,��� �,��� 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น �,��� ��� �,��� ��� 

 �,��� �,��� �,��� �,��� 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ �,��� �,��� �,��� �,��� 

 

(ค) ลูกหนี�กจิการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ 56 115 �� ��� 

บริษทัยอ่ย - - 84 94 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 65 66 48 48 

 121 181 188 257 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (60) (60) (109) (125) 

สุทธิ 61 121 79 132 

 

  



238 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  (ต่อ) 
 

(ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 1,830 150 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - (133) (138) 

สุทธิ - - 1,697 12 

 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั คือ อตัราร้อยละ �.�� ต่อปี (พ.ศ. ���4 อตัราดอกเบี�ย

ร้อยละ �.�� ต่อปี) รายการที�ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญไดมี้การหยดุคิดดอกเบี�ยระหว่างกนัแลว้ 

 

(จ) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 451 802 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 451 802 

     

  บริษัทย่อยที�อยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลาย (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 2.4) 

- ลูกหนี� เงินทดรองจ่าย �� �� 56 56 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับ �,��� �,��� 403 403 

- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งรับ �,��� �,��� 5,��� 5,��� 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (�,���) (�,���) (�,���) (�,���) 

สุทธิ �,��� �,��� �,��� �,��� 

รวม สุทธิ �,��� �,��� �,�2� �,��� 

 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั คือ อตัราร้อยละ 1.61 ถึงร้อยละ 

3.00 ต่อปี (พ.ศ. ���4 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.61  ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี)  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  (ต่อ) 
 

(จ) เจ้าหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

บริษทัยอ่ย - - �,��� �,��� 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น �,��� �,��� �,��� �,��� 

รวม ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

 

(ช) เจ้าหนี�กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เจ้าหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ ��� ��� ��� ��� 

บริษทัยอ่ย - - �� �� 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น �� �� �� �� 

รวม ��� ��� ��� ��� 

 

  



239รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  (ต่อ) 
 

(จ) เจ้าหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

บริษทัยอ่ย - - �,��� �,��� 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น �,��� �,��� �,��� �,��� 

รวม ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

 

(ช) เจ้าหนี�กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เจ้าหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

ผูถื้อหุน้ใหญ ่ ��� ��� ��� ��� 

บริษทัยอ่ย - - �� �� 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น �� �� �� �� 

รวม ��� ��� ��� ��� 

 

  



240 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  (ต่อ) 
 

(ซ) เงินกู้ยมืและดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินกู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - ��� ��� 

รวม - - ��� ��� 
     

บริษัทย่อยที�อยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลาย   

   (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 2.4)   

เงินกูย้มืและดอกเบี�ยคา้งจ่าย �,��� 2,255 �,��� 2,255 

รวม �,��� 2,255 �,��� 2,255 

 
(ฌ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น 97 105 88 96 

รวม 97 105 88 96 

 
  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

35 รายการกบักลุ่มผู้บริหารเดิมและกจิการที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม - สุทธิ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม คือ คุณประชยั เลี�ยวไพรัตน์และครอบครัว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม 

ซึ� งในอดีตเคยเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยยอดคงคา้งจากเหตุการณ์ในอดีตส่วนใหญ่ที�กลุ่มบริษทัมีกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมไดมี้การตั�งสาํรองเตม็จาํนวนแลว้ กลุ่มบริษทัไม่มีรายการใหม่กบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมนี�  

 

รายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� สามารถ

สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น     

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั �,��� 3,482 �,��� �,476 

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั ��� 829 ��� 829 

บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั �,��� 1,685 �,��� 1,685 

บริษทั ทีพีไอ ออโตเมชั�น ซิสเตม็ จาํกดั � 1 � 1 
     

ดอกเบี�ยค้างรับ     

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั �,��� 1,709 �,��� 1,705 

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั ��� 440 ��� 440 

บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั ��� 965 ��� 965 

บริษทั ทีพีไอ ออโตเมชั�น ซิสเตม็ จาํกดั � 1 � 1 
     

ลูกหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั ��� ��� ��� ��� 

เงินทดรองจ่ายแก่ผูบ้ริหารเดิม ��� ��� �� �� 

อื�นๆ � � � � 
     

ตั�วเงนิรับค่าที�ดิน     

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) �,��� �,739 �,��� �,739 

 ��,��� 12,142 ��,��� 11,673 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (��,���) (12,070) (��,���) (11,635) 

สุทธิ �� 72 �� 38 
     

เจ้าหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั �� 12 �� 12 

เจา้หนี�ผูบ้ริหารเดิม ��� 101 ��� 101 

รวม ��� 113 ��� 113 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

35 รายการกบักลุ่มผู้บริหารเดิมและกจิการที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม - สุทธิ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม คือ คุณประชยั เลี�ยวไพรัตน์และครอบครัว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม 

ซึ� งในอดีตเคยเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยยอดคงคา้งจากเหตุการณ์ในอดีตส่วนใหญ่ที�กลุ่มบริษทัมีกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมไดมี้การตั�งสาํรองเตม็จาํนวนแลว้ กลุ่มบริษทัไม่มีรายการใหม่กบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมนี�  

 

รายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� สามารถ

สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น     

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั �,��� 3,482 �,��� �,476 

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั ��� 829 ��� 829 

บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั �,��� 1,685 �,��� 1,685 

บริษทั ทีพีไอ ออโตเมชั�น ซิสเตม็ จาํกดั � 1 � 1 
     

ดอกเบี�ยค้างรับ     

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั �,��� 1,709 �,��� 1,705 

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั ��� 440 ��� 440 

บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั ��� 965 ��� 965 

บริษทั ทีพีไอ ออโตเมชั�น ซิสเตม็ จาํกดั � 1 � 1 
     

ลูกหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั ��� ��� ��� ��� 

เงินทดรองจ่ายแก่ผูบ้ริหารเดิม ��� ��� �� �� 

อื�นๆ � � � � 
     

ตั�วเงนิรับค่าที�ดิน     

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) �,��� �,739 �,��� �,739 

 ��,��� 12,142 ��,��� 11,673 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (��,���) (12,070) (��,���) (11,635) 

สุทธิ �� 72 �� 38 
     

เจ้าหนี�อื�นและเงินทดรองจ่าย     

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั �� 12 �� 12 

เจา้หนี�ผูบ้ริหารเดิม ��� 101 ��� 101 

รวม ��� 113 ��� 113 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

35 รายการกบักลุ่มผู้บริหารเดิมและกจิการที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� สามารถ

สรุปไดด้งัต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 อตัราร้อยละ พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���4 

 ที�ลงทุน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินลงทุน      

บริษทั ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล แทง้เกอร์ จาํกดั        - - 141 - - 

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั 25.00 �� 74 �� 74 

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั 25.00 - - - - 

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั      

   (มหาชน) 16.24 ��� 673 ��� 673 

บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จาํกดั 18.05 �� 99 �� 41 

  ��� 987 ��� 788 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  (���) (987) (���) (788) 

สุทธิ  �� - �� - 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล แทง้เกอร์ จาํกดั บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั และบริษทั ทีพีไอ อีโออีจี 

จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�จดัตั�งและดาํเนินงานในประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ ��.�� ร้อยละ �� และร้อยละ �� ของจาํนวนหุ้นสามญั

ทั�งหมดในแต่ละบริษทั ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัทั�ง � แห่ง ส่วนเงินลงทุน 

ในอีก � บริษทัที�เหลือซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญั โดยกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั�งหมดดงักล่าวแลว้ 

 

ขณะนี�กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องดาํเนินคดีกบักลุ่มผูบ้ริหารเดิมและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัผูบ้ริหารเดิมเกี�ยวกบัหนี� สิน 

ที�ผูบ้ริหารเดิมและบริษทัเหล่านั�นมีกบักลุ่มบริษทั ซึ� งแต่ละคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

36 เครื�องมือทางการเงิน 

 

(ก) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. ���4 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ดังนี� 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา �,��� �,�37 �,��� 6,090 

สกลุเงินยโูร � 36 � 36 

รวม �,��� �,173 �,��� 6,126 
     

หนี�สิน     

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - หุน้กู ้ �,��� �,��� �,��� �,��� 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - เงินกู ้ �,��� - �,��� - 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ��� ��� ��� �� 

สกลุเงินยโูร �� �� � �� 

สกลุเงินอื�นๆ  � �� � �� 

รวม ��,��� �,��� ��,��� �,��� 

 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี� 
 

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 
 

เมื�อวนัที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทัเขา้ทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินบาทจาํนวน 

2 สัญญากบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 2,200 ลา้นบาท โดยแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั THBFIX 6 

เดือนต่อปีเป็นอตัราดอกเบี� ยคงที� สัญญามีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 255� ยอดคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยของเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินบาท 

มีจาํนวนรวม �,��� ลา้นบาท 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

36 เครื�องมือทางการเงิน 

 

(ก) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 และ พ.ศ. ���4 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ดังนี� 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา �,��� �,�37 �,��� 6,090 

สกลุเงินยโูร � 36 � 36 

รวม �,��� �,173 �,��� 6,126 
     

หนี�สิน     

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - หุน้กู ้ �,��� �,��� �,��� �,��� 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - เงินกู ้ �,��� - �,��� - 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ��� ��� ��� �� 

สกลุเงินยโูร �� �� � �� 

สกลุเงินอื�นๆ  � �� � �� 

รวม ��,��� �,��� ��,��� �,��� 

 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี� 
 

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 
 

เมื�อวนัที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทัเขา้ทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินบาทจาํนวน 

2 สัญญากบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 2,200 ลา้นบาท โดยแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั THBFIX 6 

เดือนต่อปีเป็นอตัราดอกเบี� ยคงที� สัญญามีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 255� ยอดคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยของเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินบาท 

มีจาํนวนรวม �,��� ลา้นบาท 



244 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�� เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี� (ต่อ) 

 

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (ต่อ) 
 

ในไตรมาสที�  � ปี พ.ศ. ���� บริษัทเข้าทําสัญญาเปลี�ยนอัตราดอกเบี� ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาจาํนวน � สัญญากบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม �� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR � เดือน เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที� สัญญามีระยะเวลา � ปี 

 

สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตน้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศของหุ้นกูจ้าํนวน �� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยแลกเปลี�ยนเป็น 

สกุลเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ยของอตัราแลกเปลี�ยนแต่ละสัปดาห์หักดว้ยส่วนลด �.�� บาท มีผลตั�งแต่วนัที�  

�� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ถึงวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ. ���� โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ���� บริษทัไดท้าํการยกเลิก

สัญญาดงักล่าวแลว้ทาํใหบ้ริษทัไม่มีภาระผกูพนัในสัญญาขา้งตน้อีกต่อไป 

 

สัญญาเปลี�ยนสกลุเงินต้นและอตัราดอกเบี�ย 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเปลี�ยนเงินตน้และอตัราดอกเบี�ยของหุ้นกูส้กุลเงินบาทจาํนวน �,��� ลา้นบาท โดยเปลี�ยนเป็นเงิน

ตน้สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปลี�ยนที�กาํหนดตามสัญญา และเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยจากอตัราคงที�สกลุ

เงินบาทเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� � กรกฎาคม พ.ศ. 255� 

ถึงวนัที� � กรกฎาคม พ.ศ. 25�� ซึ� งเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเปลี�ยนเงินตน้และอตัราดอกเบี�ยของหุ้นกูส้กุลเงินบาทจาํนวน �,��� ลา้นบาท โดยเปลี�ยนเป็นเงิน

ตน้สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปลี�ยนที�กาํหนดตามสัญญา และเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยจากอตัราคงที�สกลุ

เงินบาทเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. 255� 

ถึงวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. 25�� ซึ� งเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเปลี�ยนเงินตน้และอตัราดอกเบี�ยของหุ้นกูส้กุลเงินบาทจาํนวน �,��� ลา้นบาท โดยเปลี�ยนเป็นเงิน

ตน้สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปลี�ยนที�กาํหนดตามสัญญา และเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยจากอตัราคงที�สกลุ

เงินบาทเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. 255� 

ถึงวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. 25�� ซึ� งเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�� เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี� (ต่อ) 

 

สัญญาที�เกี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยงของนํ�ามันดิบและผลติภัณฑ์เกี�ยวกบันํ�ามัน 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและราคานํ� ามนัดิบล่วงหนา้ (Crack Spread Swap Contracts) 

จาํนวนหลายฉบบักบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างราคา

ของผลิตภณัฑน์ํ�ามนัและนํ�ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือนที�มีการจ่ายชาํระเป็นส่วนต่างราคาคงที� ณ วนัที� 3� ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 บริษทัมีปริมาณนํ�ามนัคงเหลือที�ไดท้าํไวภ้ายใตส้ัญญาดงักล่าวทั�งสิ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาร์เรล (วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 บริษทัไม่มี)  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคานํ� ามนัดิบ (Time Spread Swap Contracts) กบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึ�ง โดยแลกเปลี�ยนราคานํ�ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือนที�กาํหนดกบัราคานํ� ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือน 

ที�มีการจ่ายชาํระ ณ วนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัมีปริมาณนํ�ามนัคงเหลือที�ไดท้าํไวภ้ายใตส้ัญญาดงักลา่วทั�งสิ�นจาํนวน 

�.�� ลา้นบาร์เรล (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 2.1� ลา้นบาร์เรล) 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ�ามนัดิบล่วงหนา้จาํนวนหลายฉบบักบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และสถาบนั

การเงินหลายแห่ง โดยแลกเปลี�ยนราคานํ� ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือนที�มีการจ่ายชาํระเป็นช่วงของราคาคงที�   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัมีปริมาณนํ�ามนัคงเหลือที�ไดท้าํไวภ้ายใตส้ัญญาดงักล่าวทั�งสิ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาร์เรล 

(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไม่มี) 

 

(ค) มูลค่ายุติธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี� ระยะสั�นอื�นๆ เจา้หนี�การคา้ 

เจา้หนี� อื�น เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน และเงินกู้ยืมระยะสั� น 

จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเนื�องจากมีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีมูลค่าราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเนื�องจากมีอตัราดอกเบี� ย

ลอยตวั 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 18 

  



245รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�� เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) กลุ่มบริษัทมีสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี� (ต่อ) 

 

สัญญาที�เกี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยงของนํ�ามันดิบและผลติภัณฑ์เกี�ยวกบันํ�ามัน 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างราคานํ� ามนัสําเร็จรูปและราคานํ� ามนัดิบล่วงหนา้ (Crack Spread Swap Contracts) 

จาํนวนหลายฉบบักบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างราคา

ของผลิตภณัฑน์ํ�ามนัและนํ�ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือนที�มีการจ่ายชาํระเป็นส่วนต่างราคาคงที� ณ วนัที� 3� ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 บริษทัมีปริมาณนํ�ามนัคงเหลือที�ไดท้าํไวภ้ายใตส้ัญญาดงักล่าวทั�งสิ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาร์เรล (วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 บริษทัไม่มี)  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนส่วนต่างระหว่างเวลาของราคานํ� ามนัดิบ (Time Spread Swap Contracts) กบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึ�ง โดยแลกเปลี�ยนราคานํ�ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือนที�กาํหนดกบัราคานํ� ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือน 

ที�มีการจ่ายชาํระ ณ วนัที� 3� ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัมีปริมาณนํ�ามนัคงเหลือที�ไดท้าํไวภ้ายใตส้ัญญาดงักลา่วทั�งสิ�นจาํนวน 

�.�� ลา้นบาร์เรล (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 2.1� ลา้นบาร์เรล) 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนราคานํ�ามนัดิบล่วงหนา้จาํนวนหลายฉบบักบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และสถาบนั

การเงินหลายแห่ง โดยแลกเปลี�ยนราคานํ� ามนัดิบลอยตวัถวัเฉลี�ยของเดือนที�มีการจ่ายชาํระเป็นช่วงของราคาคงที�   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัมีปริมาณนํ�ามนัคงเหลือที�ไดท้าํไวภ้ายใตส้ัญญาดงักล่าวทั�งสิ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาร์เรล 

(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไม่มี) 

 

(ค) มูลค่ายุติธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี� ระยะสั�นอื�นๆ เจา้หนี�การคา้ 

เจา้หนี� อื�น เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน และเงินกู้ยืมระยะสั� น 

จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเนื�องจากมีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีมูลค่าราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเนื�องจากมีอตัราดอกเบี� ย

ลอยตวั 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 18 

  



246 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�� เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ค) มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของเครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี�  

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน   

สัญญาที�มีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก - 62 

สัญญาที�มีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (���) (4) 

   

สัญญาอนุพันธ์เกี�ยวกบัผลติภัณฑ์นํ�ามัน   

สัญญาที�มีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก 132 - 

สัญญาที�มีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (19) (49) 

 

�7 ภาระผูกพัน หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น และสัญญาที�สําคัญ  
 

(ก) ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สัญญาที�ยงัไม่รับรู้ในงบการเงิน     

- สัญญาซื�อเครื�องจกัรและก่อสร้างโรงงาน 26,387 3,871 26,387 3,871 

- สัญญาค่าที�ปรึกษา 94 254 94 254 

รวม 26,481 4,125 26,481 4,125 

 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�7 ภาระผูกพัน หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น และสัญญาที�สําคัญ (ต่อ) 

 

(ข) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงานที�ยกเลกิไม่ได้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สัญญาเช่าพื�นที�อาคารสาํนกังาน :     

- ภายในระยะเวลา � ปี 5 5 5 5 

สัญญาเช่าที�ดิน :     

- ภายในระยะเวลา � ปี 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลงัจาก � ปี แต่ไม่เกิน � ปี 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลงัจาก � ปี 6 6 6 6 

 8 8 8 8 

รวม 13 13 13 13 

     

ภาระผูกพนัอื�นๆ :     

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 157 286 67 157 

 

(ค) หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น :     

- หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 2,338 315 2,335 314 

 

 

  



247รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�7 ภาระผูกพัน หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น และสัญญาที�สําคัญ (ต่อ) 

 

(ข) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงานที�ยกเลกิไม่ได้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สัญญาเช่าพื�นที�อาคารสาํนกังาน :     

- ภายในระยะเวลา � ปี 5 5 5 5 

สัญญาเช่าที�ดิน :     

- ภายในระยะเวลา � ปี 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลงัจาก � ปี แต่ไม่เกิน � ปี 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลงัจาก � ปี 6 6 6 6 

 8 8 8 8 

รวม 13 13 13 13 

     

ภาระผูกพนัอื�นๆ :     

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 157 286 67 157 

 

(ค) หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� พ.ศ. ���5 พ.ศ. ���� 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น :     

- หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 2,338 315 2,335 314 

 

 

  



248 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

37 ภาระผูกพนั หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น สัญญาที�สําคญั (ต่อ) 

 

(ง) คลงันํ�ามันของบริษัทและพื�นที�แนวเวนคืนเพื�อก่อสร้างถนน 
 

ถงันํ�ามนับางส่วนของบริษทัตั�งอยูบ่ริเวณพื�นที�สีเขียว (เขตนนัทนาการและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม) และพื�นที�บางส่วนของ

คลงันํ� ามนั เป็นแนวเวนคืนเพื�อก่อสร้างถนนสาย ค� และ ก� ตามขอ้กาํหนดผงัเมืองรวมเมืองระยอง ซึ� งห้ามใช้

ประโยชน์ที�ดินในเขตดงักล่าวเพื�อก่อสร้างโรงงาน หรือสถานที�เก็บนํ� ามนัเชื�อเพลิงและก๊าซ ปัจจุบนัไดมี้การจดัตั�ง

คณะกรรมการเพื�อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองรวมเมืองระยอง ตามความเห็นของหน่วยงานทอ้งถิ�นเจา้ของพื�นที� 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งรวมถึงการแกไ้ขผงัเมืองรวมเมืองระยองบริเวณคลงันํ� ามนัของบริษทั จากพื�นที�สีเขียวให้เป็น

พื�นที�ที�สามารถประกอบกิจการสถานที�เก็บนํ� ามนัเชื�อเพลิงและก๊าซได ้และการแกไ้ขร่างถนนทั�ง � สายออกจากคลงั

นํ�ามนัของบริษทั ซึ� งผลกระทบจากการไม่สามารถแกไ้ขผงัเมืองและการตดัร่างถนน � สาย อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 การปรับปรุงผงัเมืองรวมเมือง

ระยองยงัอยูใ่นระหวา่งการการดาํเนินงานของหน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

 

(ฉ) สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

สัญญาซื�อขายนํ�ามันสําเร็จรูปและใช้บริการจากคลังนํ�ามันจงัหวัดชุมพร  
 

บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายนํ�ามนัสาํเร็จรูป และสัญญาใชบ้ริการจากคลงันํ� ามนัชุมพร กบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

โดยบริษทัตกลงขายนํ�ามนัสาํเร็จรูปจากคลงันํ�ามนัจงัหวดัชุมพรในปริมาณและราคา รวมทั�งค่าบริการที�เกี�ยวเนื�องอื�นๆ 

เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยทั�งสองสัญญามีระยะเวลา � ปี ครบกาํหนดวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ����  ทั�งนี�  

บริษทัไดมี้การต่อสัญญาทั�งสองไปจนถึงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� ขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาเป็นไปตามที�กาํหนด

ในสัญญาใหม่ 

 

สัญญาจัดหานํ�ามันดิบและวัตถุดิบอื�น 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อนํ� ามนัดิบและวตัถุดิบอื�นกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สัญญามีกาํหนด � ปีและครบกาํหนด  

วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���5 โดยปริมาณและราคาของการซื�อนํ� ามนัดิบและวตัถุดิบอื�นเป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญา   

และบริษทัไดมี้การต่อสัญญาไปจนถึงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���6 โดยขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาเป็นไปตามที�กาํหนด 

ในสัญญาใหม่ 

 

สัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติ 
 

เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน พ.ศ. ���2 บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายก๊าซกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”)โดยปริมาณ

การซื�อขายและราคาซื�อขายก๊าซใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัจากวนัที�ปตท.ไดส่้งมอบ

ก๊าซและบริษทัไดรั้บซื�อก๊าซ และสามารถต่ออายอุอกไปได ้ทั�งนี�ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญา  

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�   

 

(1) คดีเกี�ยวกับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี 
จาํกัด (มหาชน)  
 

กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอใหเ้พิกถอนมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� �� เมษายน 

พ.ศ. ���� (คดีหมายเลขดาํที�  พก.�/���� หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 5/2551) และวันที�  �� เมษายน พ.ศ. ����  

(คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 11/2554) และเพิกถอนมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

�� กรกฎาคม พ.ศ. ���� (คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 13/2554) และวนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� 

(คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 9/2554) และวนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� (คดีหมายเลขดาํที� 

พก.�/���� หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 10/2554) โดยอา้งว่าการประชุมผูถื้อหุ้นเหล่านั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และ 

เป็นโมฆะซึ� งก่อนหนา้นี� ผูร้้องไดร้้องขอต่อศาลจงัหวดัระยองให้เพิกถอนมติที�ประชุมดงักล่าว ต่อมาจาํเลยคดัคา้นว่า 

คดีไม่อยูใ่นเขตอาํนาจศาลจงัหวดัระยอง ประธานศาลฎีกาไดชี้�ขาดวา่คดีอยูใ่นอาํนาจศาลลม้ละลายกลาง ผูร้้องจึงมาฟ้อง

ต่อศาลลม้ละลายกลางเพื�อขอใหศ้าลเพิกถอน 

 

นอกจากนี�  กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมยงัไดร้้องต่อศาลลม้ละลายกลางให้เพิกถอนการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2551 วนัที� 

22 มกราคม พ.ศ. 2551 (คดีหมายเลขดาํที� พก. 12/2554) ของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เพราะถือว่าเป็นการประชุม 

ที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื�องจากเป็นการเรียกประชุมโดยคณะกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งมาจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ขอบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2549 วนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ� งเป็นการประชุมที�ไม่ถูกตอ้ง และไดมี้การ

ฟ้องคดีขอใหเ้พิกถอนการแต่งตั�งคณะกรรมการชุดดงักล่าวดว้ย 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 5/2551)  
ศาลลม้ละลายกลางพิพากษายกฟ้องคาํร้องเมื�อวนัที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� โดยโจทก์ไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา 

ปัจจุบนัคดีจึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 13/2554) 
ศาลลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องเมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� บริษทัไดอุ้ทธรณ์ประเด็นคาํวินิจฉัย 

ในส่วนที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลฎีกา  

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  (คดีหมายเลขแดงที� พก. 9/2554 ) และคดีหมายเลขดาํที� พก.�-�/���� (คดีหมายเลขแดงที�  
พก. 10-11/2554) 
ศาลล้มละลายกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องเมื�อวนัที� � สิงหาคม พ.ศ. ���� โดยบริษัทไดย้ื�นอุทธรณ์ประเด็น 

คาํวินิจฉยัในส่วนที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา

อุทธรณ์ของศาลฎีกา 

� คดีหมายเลขดาํที� พก. ��/���� 
ยงัไม่เริ�มมีการพิจารณาคดีเนื�องจากอยูร่ะหวา่งวินิจฉยัชี�ขาดเขตอาํนาจศาล  



249รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�   

 

(1) คดีเกี�ยวกับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี 
จาํกัด (มหาชน)  
 

กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอใหเ้พิกถอนมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� �� เมษายน 

พ.ศ. ���� (คดีหมายเลขดาํที�  พก.�/���� หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 5/2551) และวันที�  �� เมษายน พ.ศ. ����  

(คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 11/2554) และเพิกถอนมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

�� กรกฎาคม พ.ศ. ���� (คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 13/2554) และวนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� 

(คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 9/2554) และวนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� (คดีหมายเลขดาํที� 

พก.�/���� หรือคดีหมายเลขแดงที� พก. 10/2554) โดยอา้งว่าการประชุมผูถื้อหุ้นเหล่านั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และ 

เป็นโมฆะซึ� งก่อนหนา้นี� ผูร้้องไดร้้องขอต่อศาลจงัหวดัระยองให้เพิกถอนมติที�ประชุมดงักล่าว ต่อมาจาํเลยคดัคา้นว่า 

คดีไม่อยูใ่นเขตอาํนาจศาลจงัหวดัระยอง ประธานศาลฎีกาไดชี้�ขาดวา่คดีอยูใ่นอาํนาจศาลลม้ละลายกลาง ผูร้้องจึงมาฟ้อง

ต่อศาลลม้ละลายกลางเพื�อขอใหศ้าลเพิกถอน 

 

นอกจากนี�  กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมยงัไดร้้องต่อศาลลม้ละลายกลางให้เพิกถอนการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2551 วนัที� 

22 มกราคม พ.ศ. 2551 (คดีหมายเลขดาํที� พก. 12/2554) ของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เพราะถือว่าเป็นการประชุม 

ที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื�องจากเป็นการเรียกประชุมโดยคณะกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งมาจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ขอบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2549 วนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ� งเป็นการประชุมที�ไม่ถูกตอ้ง และไดมี้การ

ฟ้องคดีขอใหเ้พิกถอนการแต่งตั�งคณะกรรมการชุดดงักล่าวดว้ย 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 5/2551)  
ศาลลม้ละลายกลางพิพากษายกฟ้องคาํร้องเมื�อวนัที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� โดยโจทก์ไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา 

ปัจจุบนัคดีจึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 13/2554) 
ศาลลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องเมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� บริษทัไดอุ้ทธรณ์ประเด็นคาํวินิจฉัย 

ในส่วนที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลฎีกา  

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  (คดีหมายเลขแดงที� พก. 9/2554 ) และคดีหมายเลขดาํที� พก.�-�/���� (คดีหมายเลขแดงที�  
พก. 10-11/2554) 
ศาลล้มละลายกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องเมื�อวนัที� � สิงหาคม พ.ศ. ���� โดยบริษัทไดย้ื�นอุทธรณ์ประเด็น 

คาํวินิจฉยัในส่วนที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา

อุทธรณ์ของศาลฎีกา 

� คดีหมายเลขดาํที� พก. ��/���� 
ยงัไม่เริ�มมีการพิจารณาคดีเนื�องจากอยูร่ะหวา่งวินิจฉยัชี�ขาดเขตอาํนาจศาล  



250 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(1) คดีเกี�ยวกับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี 
จาํกัด (มหาชน) (ต่อ) 
 

นอกจากนี�  เมื�อวนัที� � พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาในกลุ่มคดีที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการของผูบ้ริหาร

แผนในช่วงฟื� นฟกิูจการของบริษทัทั�งหมด � คดี โดยบริษทัชนะคดีทั�ง � คดี และถือวา่คดีถึงที�สุดแลว้ โดยคาํพิพากษา

ดงักล่าวมีใจความสาํคญั ดงันี�  
� การดาํเนินการต่างๆของผูบ้ริหารแผนอนัเป็นการดาํเนินการบริหารกิจการโดยสุจริต ไม่มีส่วนไดเ้สีย  

� การแกไ้ขขอ้บงัคบัเป็นการดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนการฟื� นฟกิูจการของลูกหนี�  (บริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน)) และเป็นการดาํเนินการเพื�อใหผู้ถื้อหุน้เสียงขา้งมากสามารถใชสิ้ทธิดาํเนินการได ้ 

� การประมูลขายหุน้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) เป็นการประมูลโดยชอบ เปิดเผย เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี�  

(บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน))  

� การออกจากแผนฟื� นฟกิูจการของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทย เอบีเอส บริษทั ทีพีไอ อะโรเมติกส์ 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี  โพลีออล เมื�อมีการดําเนินการตามแผนครบถ้วนและบริษัทมี 
ผลประกอบการมั�นคง มีรายได ้ผูบ้ริหารแผนจึงมีหนา้ที�ตอ้งรายงานศาลเพื�อออกจากการฟื� นฟกิูจการ การออกจาก

แผนชอบแลว้ 

 

(2) คดีคัดค้านการประมูลขายหุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จาํกัด (มหาชน) - คดีหมายเลขดาํที� ฟ.�/���� (คดีหมายเลขแดง 
ที�ฟ. 8/���� ตอนที� 33) 
 

คดีที�ผูบ้ริหารของลูกหนี�  (โดยนายประชยั เลี�ยวไพรัตน์) ไดย้ื�นคาํร้องคดัคา้นการประมูลขายหุ้นบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน ��� ลา้นหุน้ใหแ้ก่เจา้หนี�  (บริษทั) ทั�งนี�การดาํเนินการของบริษทัดงักล่าวเป็นการปฏิบติัตามแผนฟื� นฟู

กิจการที�อนุมติัโดยศาลลม้ละลายกลางและศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั�งยกคาํร้อง ผูบ้ริหารของลูกหนี� อุทธรณ์คาํสั�ง 

ศาลลม้ละลายกลาง ศาลฎีการับอุทธรณ์และผูบ้ริหารแผนยื�นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้ 
 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

เมื�อวนัที� � พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ศาลฎีกาพิพากษายกคาํร้องของผูบ้ริหารลูกหนี� ที�คดัคา้นการประมูลขายหุ้นบริษทั   

ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) เนื�องจากเป็นการประมูลโดยชอบและเปิดเผย ผูบ้ริหารแผนมีสิทธิหนา้ที�ตามแผน และ

การขายหุน้เป็นการประมูลโดยเปิดเผยเพื�อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกหนี�  ผูบ้ริหารแผนไม่มีส่วนไดเ้สียในราคาดงักล่าว 

ถือวา่คดีเป็นอนัสิ�นสุดแลว้ 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(�) คดีเกี�ยวกับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและมติที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย  
� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  (คดีหมายเลขแดงที� พก. 6/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

17/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1252/2555: บริษทั นํ�ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 5/2554), คดีหมายเลขดาํที� �/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

18/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1254/2555: บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 8/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

20/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1253/2555: บริษทั อุตสาหกรรมโพลียรีูเทนไทย จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 4/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

16/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1249/2555: บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 7/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

19/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1250/2555: บริษทั ไออาร์พีซี พลงังาน จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� 1809/2553 และคดีหมายเลขดาํที� 2704/2555 และคดีหมายเลขดาํที� 4823/2555: บริษทั ทีพีไอ 

อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จาํกดั 

 

กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมฟ้องบริษทัยอ่ย 6 แห่งของบริษทั ไดแ้ก่ 1) บริษทั นํ� ามนั  ไออาร์พีซี จาํกดั 2) บริษทัไออาร์พีซี  

โพลีออล จาํกดั 3) บริษทั อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จาํกดั 4) บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั 5) บริษทั ไออาร์พีซี 

พลงังาน จาํกดั และ  6) บริษทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จาํกดั โดยขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีและมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น โดยอา้งว่าเป็นการประชุมที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นโมฆะและขอให้

เพิกถอนการจดทะเบียนกรรมการ และไดเ้รียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย 5 บริษทั บริษทัละ  

80 ลา้นบาท รวม 400 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีนี�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของศาลลม้ละลายกลางตามคาํสั�งประธานศาลฎีกา  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
� เนื�องจากการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงกรรมการและอาํนาจกรรมการของบริษทัยอ่ยทั�ง � แห่ง ไดแ้ก่ 1) บริษทั 

นํ� ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 2) บริษทัไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั 3) บริษทั อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จาํกัด  

4) บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั และ 5) บริษทั ไออาร์พีซี พลงังาน จาํกดั ตามที�นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางฯ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดมี้หนังสือลงวนัที� � กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ไม่เป็นไปตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ 

บริษทัย่อยแต่ละแห่ง โดยเมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางฯ กรมพฒันา 

ธุรกิจการคา้ ไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงรายชื�อกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามใหม่ โดยให้รายชื�อกรรมการ 

ผูมี้อาํนาจลงนามเป็นกรรมการที�เป็นตวัแทนจากบริษทั ซึ� งเป็นไปตามมติที�ประชุมกรรมการบริษทัครั� งที� �/���� 

เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ทั�งนี�  บริษทัย่อยทั�ง � แห่งยงัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นขึ�นในวนัที�  

�� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� และยื�นการขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์และนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงรายชื�อกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามใหม่ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย

ทั�ง � บริษทัแลว้เสร็จเมื�อวนัที�  �� มีนาคม พ.ศ. ���� โดยไม่มีรายชื�อของกลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมเขา้เป็นกรรมการ 

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแต่อยา่งใด  



251รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(�) คดีเกี�ยวกับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและมติที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย  
� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/����  (คดีหมายเลขแดงที� พก. 6/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

17/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1252/2555: บริษทั นํ�ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 5/2554), คดีหมายเลขดาํที� �/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

18/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1254/2555: บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 8/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

20/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1253/2555: บริษทั อุตสาหกรรมโพลียรีูเทนไทย จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 4/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

16/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1249/2555: บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 7/2554), คดีหมายเลขดาํที� พก.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� พก. 

19/2555), และคดีหมายเลขดาํที� 1250/2555: บริษทั ไออาร์พีซี พลงังาน จาํกดั 

� คดีหมายเลขดาํที� 1809/2553 และคดีหมายเลขดาํที� 2704/2555 และคดีหมายเลขดาํที� 4823/2555: บริษทั ทีพีไอ 

อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จาํกดั 

 

กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมฟ้องบริษทัยอ่ย 6 แห่งของบริษทั ไดแ้ก่ 1) บริษทั นํ� ามนั  ไออาร์พีซี จาํกดั 2) บริษทัไออาร์พีซี  

โพลีออล จาํกดั 3) บริษทั อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จาํกดั 4) บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั 5) บริษทั ไออาร์พีซี 

พลงังาน จาํกดั และ  6) บริษทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จาํกดั โดยขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีและมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น โดยอา้งว่าเป็นการประชุมที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นโมฆะและขอให้

เพิกถอนการจดทะเบียนกรรมการ และไดเ้รียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย 5 บริษทั บริษทัละ  

80 ลา้นบาท รวม 400 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีนี�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของศาลลม้ละลายกลางตามคาํสั�งประธานศาลฎีกา  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
� เนื�องจากการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงกรรมการและอาํนาจกรรมการของบริษทัยอ่ยทั�ง � แห่ง ไดแ้ก่ 1) บริษทั 

นํ� ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 2) บริษทัไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั 3) บริษทั อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จาํกัด  

4) บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั และ 5) บริษทั ไออาร์พีซี พลงังาน จาํกดั ตามที�นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางฯ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดมี้หนังสือลงวนัที� � กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ไม่เป็นไปตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ 

บริษทัย่อยแต่ละแห่ง โดยเมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางฯ กรมพฒันา 

ธุรกิจการคา้ ไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงรายชื�อกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามใหม่ โดยให้รายชื�อกรรมการ 

ผูมี้อาํนาจลงนามเป็นกรรมการที�เป็นตวัแทนจากบริษทั ซึ� งเป็นไปตามมติที�ประชุมกรรมการบริษทัครั� งที� �/���� 

เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ทั�งนี�  บริษทัย่อยทั�ง � แห่งยงัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นขึ�นในวนัที�  

�� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� และยื�นการขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์และนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงรายชื�อกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามใหม่ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย

ทั�ง � บริษทัแลว้เสร็จเมื�อวนัที�  �� มีนาคม พ.ศ. ���� โดยไม่มีรายชื�อของกลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมเขา้เป็นกรรมการ 

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแต่อยา่งใด  



252 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(�) คดีเกี�ยวกับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและมติที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย  
 

� คดีหมายเลขดาํที� สฟ.��-��/���� (คดีหมายเลขแดงที� ��-��/����) และคดีหมายเลขดาํที� �-�/���� และ �-�/���� 
(คดีหมายเลขแดงที� พก. 4-8/���4) 
เมื�อวนัที� � กนัยายน พ.ศ. ���� ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั�งให้ส่งคาํร้องที�บริษทัร้องเจา้พนักงานศาลในคดีนี� ให ้

ศาลฎีกาวินิจฉัย เนื�องจากสํานวนหลักอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลฎีกา บริษัทย่อยทั� ง 5 แห่ง 

ไดอุ้ทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวเนื�องจากเห็นว่าเป็นอาํนาจของศาลชั�นตน้ที�ควรจะพิจารณาวินิจฉัย หากรอศาลฎีกา

พิจารณาจะไม่เกิดประโยชน์กบับริษทัยอ่ยนั�นๆ 

� คดีหมายเลขดาํที� พก.�-�/���� (คดีหมายเลขแดงที� ��-��/����) 
เมื�อวนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� ศาลลม้ละลายกลางพิพากษาให้ยกคาํร้องของกลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิม เนื�องจากมีการ

ประชุมใหม่และมีการแต่งตั�งกรรมการชุดใหม่แลว้จึงไม่มีประโยชน์ที�จะพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดี โจทก์ไดย้ื�น

อุทธรณ์คาํสั�งศาลลม้ละลายกลางต่อศาลฎีกา 

� คดีหมายเลขดาํที� 1249-1250/���5 และ 1252-1254/2555 
กลุ่มผูบ้ริหารชุดเดิมได้ยื�นคาํร้องต่อศาลแพ่งให้เพิกถอนการประชุมและมติที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นและ 

ให้เพิกถอนคาํขอจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยทั�ง 5 บริษทั ซึ� งขณะนี� แต่ละบริษทัอยูร่ะหว่างการยื�นคาํคดัคา้น โดยเมื�อ

วนัที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งมีคาํสั�งให้รวมพิจารณาคดีเหล่านี� ไปพร้อมกนั และนัดไต่สวนใหม่ 

ในวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ����  

� คดีหมายเลขดาํที� 1809/2553 และคดีหมายเลขดาํที� ����/���� อยูร่ะหว่างการสืบพยานโดยศาล ส่วนคดีหมายเลขดาํ 
ที� ����/���� บริษทัย่อยไดรั้บหมายเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� และศาลนัดไต่สวนคาํร้องวนัที� � มีนาคม  

พ.ศ. ���� 

 

(4) คดีเงินให้กู้ ยืมกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มเลี�ยวไพรัตน์ 
 

ในช่วงปี พ.ศ. ���� ถึง พ.ศ. ���� บริษทัโดยผูบ้ริหารขณะนั�นให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 แห่ง โดยไม่มี

หลกัประกนั คือ 1) บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 2) บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั และ 3) บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั 

เป็นจาํนวนเงินตน้รวมดอกเบี�ย (ในช่วงที�เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท์วงถาม) ประมาณ �,��� ลา้นบาท โดยบริษทัทั�ง  

3 แห่งดงักล่าวมีคุณประชยั เลี�ยวไพรัตน์ และพี�นอ้งเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้น และบริษทัอยูใ่นกระบวนการฟื� นฟูกิจการ 

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้คาํสั�งใหบ้ริษทัทั�ง 3 แห่งชาํระเงิน ซึ� งบริษทัทั�ง 3 แห่งไดร้้องขอต่อศาลให้เพิกถอนคาํสั�ง

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์แต่ศาลไดจ้าํหน่ายคดีโดยให้เหตุผลว่าบริษทักาํลงัจะออกจากแผนฟื� นฟูกิจการ ต่อมาบริษทั

ไดด้าํเนินการทวงหนี�  แต่บริษทัทั�ง 3 แห่งไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอที�จะชาํระหนี�  บริษทัจึงไดด้าํเนินการฟ้องลม้ละลาย 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(4) คดีเงินให้กู้ ยืมกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มเลี�ยวไพรัตน์ (ต่อ) 
 

นอกจากนั�น บริษทัทั�ง 3 แห่งดงักล่าวไดซื้�อหุ้นเพิ�มทุนของบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั ซึ� งมีกลุ่มเลี�ยวไพรัตน์

เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน � ลา้นหุน้ ในราคา �,��� บาทต่อหุน้ ในขณะที�หุ้นของบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 

จาํกดั มีราคามูลค่าที�ตราไว ้��� บาทต่อหุ้น และมูลค่าทางบญัชี ��� บาทต่อหุ้น ซึ� งทาํให้บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 

จาํกดั อา้งในเวลาต่อมาว่าบริษทัทั�ง 3 แห่งเป็นลูกหนี� รวม ��,��� ลา้นบาท จากการซื�อหุ้นที�บริษทั เลียวไพรัตน

วิสาหกิจ จาํกดัเพิ�มทุน บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดัจึงไดร้้องขอฟื� นฟกิูจการในฐานะเจา้หนี�ของบริษทัทั�ง 3 แห่ง

ต่อศาลลม้ละลายกลาง และนอกจากนั�นยงัไดฟ้้องให้บริษทัทั�ง 3 แห่งชาํระหนี� ตามมูลหนี� ตั�วสัญญาใชเ้งินที�ศาลแพ่ง

กรุงเทพใตแ้ละขอยอมความกนัภายใน � วนั ซึ� งศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดพิ้พากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ   

โดยมีบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั เป็นเจา้หนี�ตามคาํพิพากษาดงักล่าว 

 

ในส่วนของคดีที�บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดัไดร้้องขอให้ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั�งให้บริษทัทั�ง 3 แห่งฟื� นฟูกิจการ

ดว้ยเหตุที�มีหนี� สูงกวา่ทรัพยสิ์น ในชั�นลงคะแนนเสียงเลือกผูท้าํแผนฟื� นฟูกิจการนั�น เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้มติว่า

หนี�ดงักล่าวไม่มีอยูจ่ริงและไม่ใหล้งคะแนนเสียง เพราะการออกหุน้เพิ�มทุนสูงกว่ามูลค่าหุ้นจะตอ้งมีหนงัสือบริคณห์สนธิ

ให้อาํนาจไว ้และจะตอ้งชาํระส่วนเกินมูลค่าหุ้นในคราวแรกที�ชาํระเงินค่าหุ้น อีกทั�งผูบ้ริหารของทั�งสองฝ่ายซึ� งเป็น

บุคคลเดียวกันย่อมเจรจาตกลงกันไดอ้ยู่แลว้ นอกจากนั�น ในชั�นพิจารณาเลือกผูท้าํแผนนั� น บริษทั เลียวไพรัตน

วิสาหกิจ จาํกดั ไดย้ื�นคาํคดัคา้นการตั�งบริษทั แอด็วา๊นซ์แพลนเนอร์ จาํกดั เป็นผูท้าํแผนตามที�บริษทัเป็นผูเ้สนอ ต่อมา

ศาลไดมี้คาํสั�งให้นัดประชุมเจา้หนี� เพื�อกาํหนดสิทธิออกเสียงเลือกผูท้าํแผน(ครั� งที�สอง) ซึ� งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์

ยงัคงมีคาํสั�งยืนยนัตามคาํสั�งเดิมที�เคยมีคาํสั�งในการประชุมเจา้หนี� ครั� งแรก โดยในที�สุดศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั�ง 

ยกคาํร้องขอฟื� นฟูกิจการในคดีที�บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกัดร้องขอฟื� นฟูกิจการบริษทัทั� ง 3 บริษทัเมื�อวนัที�  

� กรกฎาคม พ.ศ. ���� 

 

ต่อมาเมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� บริษทัลูกหนี�ทั�ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ �) บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั �) บริษทั ทีพีไอ   

อีโออีจี จาํกดั และ �) บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั ไดย้ื�นคาํร้องขอฟื� นฟูกิจการตนเองต่อศาลลม้ละลายกลาง โดยอา้ง 

มูลหนี� เดิมจาํนวน ��,��� ลา้นบาท ที�บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดัเคยนาํมายื�นขอฟื� นฟูกิจการและเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพยไ์ดค้ดัคา้นวา่หนี�ดงักล่าวไม่มีอยูจ่ริง 

  



253รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(4) คดีเงินให้กู้ ยืมกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มเลี�ยวไพรัตน์ (ต่อ) 
 

นอกจากนั�น บริษทัทั�ง 3 แห่งดงักล่าวไดซื้�อหุ้นเพิ�มทุนของบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั ซึ� งมีกลุ่มเลี�ยวไพรัตน์

เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน � ลา้นหุน้ ในราคา �,��� บาทต่อหุน้ ในขณะที�หุ้นของบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 

จาํกดั มีราคามูลค่าที�ตราไว ้��� บาทต่อหุ้น และมูลค่าทางบญัชี ��� บาทต่อหุ้น ซึ� งทาํให้บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 

จาํกดั อา้งในเวลาต่อมาว่าบริษทัทั�ง 3 แห่งเป็นลูกหนี� รวม ��,��� ลา้นบาท จากการซื�อหุ้นที�บริษทั เลียวไพรัตน

วิสาหกิจ จาํกดัเพิ�มทุน บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดัจึงไดร้้องขอฟื� นฟกิูจการในฐานะเจา้หนี�ของบริษทัทั�ง 3 แห่ง

ต่อศาลลม้ละลายกลาง และนอกจากนั�นยงัไดฟ้้องให้บริษทัทั�ง 3 แห่งชาํระหนี� ตามมูลหนี� ตั�วสัญญาใชเ้งินที�ศาลแพ่ง

กรุงเทพใตแ้ละขอยอมความกนัภายใน � วนั ซึ� งศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดพิ้พากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ   

โดยมีบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั เป็นเจา้หนี�ตามคาํพิพากษาดงักล่าว 

 

ในส่วนของคดีที�บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดัไดร้้องขอให้ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั�งให้บริษทัทั�ง 3 แห่งฟื� นฟูกิจการ

ดว้ยเหตุที�มีหนี� สูงกวา่ทรัพยสิ์น ในชั�นลงคะแนนเสียงเลือกผูท้าํแผนฟื� นฟูกิจการนั�น เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้มติว่า

หนี�ดงักล่าวไม่มีอยูจ่ริงและไม่ใหล้งคะแนนเสียง เพราะการออกหุน้เพิ�มทุนสูงกว่ามูลค่าหุ้นจะตอ้งมีหนงัสือบริคณห์สนธิ

ให้อาํนาจไว ้และจะตอ้งชาํระส่วนเกินมูลค่าหุ้นในคราวแรกที�ชาํระเงินค่าหุ้น อีกทั�งผูบ้ริหารของทั�งสองฝ่ายซึ� งเป็น

บุคคลเดียวกันย่อมเจรจาตกลงกันไดอ้ยู่แลว้ นอกจากนั�น ในชั�นพิจารณาเลือกผูท้าํแผนนั� น บริษทั เลียวไพรัตน

วิสาหกิจ จาํกดั ไดย้ื�นคาํคดัคา้นการตั�งบริษทั แอด็วา๊นซ์แพลนเนอร์ จาํกดั เป็นผูท้าํแผนตามที�บริษทัเป็นผูเ้สนอ ต่อมา

ศาลไดมี้คาํสั�งให้นัดประชุมเจา้หนี� เพื�อกาํหนดสิทธิออกเสียงเลือกผูท้าํแผน(ครั� งที�สอง) ซึ� งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์

ยงัคงมีคาํสั�งยืนยนัตามคาํสั�งเดิมที�เคยมีคาํสั�งในการประชุมเจา้หนี� ครั� งแรก โดยในที�สุดศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั�ง 

ยกคาํร้องขอฟื� นฟูกิจการในคดีที�บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกัดร้องขอฟื� นฟูกิจการบริษทัทั� ง 3 บริษทัเมื�อวนัที�  

� กรกฎาคม พ.ศ. ���� 

 

ต่อมาเมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� บริษทัลูกหนี�ทั�ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ �) บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั �) บริษทั ทีพีไอ   

อีโออีจี จาํกดั และ �) บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั ไดย้ื�นคาํร้องขอฟื� นฟูกิจการตนเองต่อศาลลม้ละลายกลาง โดยอา้ง 

มูลหนี� เดิมจาํนวน ��,��� ลา้นบาท ที�บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดัเคยนาํมายื�นขอฟื� นฟูกิจการและเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพยไ์ดค้ดัคา้นวา่หนี�ดงักล่าวไม่มีอยูจ่ริง 

  



254 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 

(4) คดีเงินให้กู้ ยืมกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มเลี�ยวไพรัตน์ (ต่อ) 
 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 
� คดีที�บริษัทได้ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความทั�ง 3 บริษัทที�ทาํขึ �นกับบริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกัด 

เนื�องจากศาลมีคาํสั�งใหง้ดพิจารณาคดีไว ้ทางบริษทัจึงยื�นอุทธรณ์ขอ้กฎหมายต่อศาลฎีกา ขณะนี�คดีอยูใ่นระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกา 

� คดีที�บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกัด ยื�นเรื�องฟื�นฟูกิจการของทั�ง 3 บริษัท 
ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคําร้องให้ฟื� นฟูกิจการทั� ง 3 บริษัทตามคดีหมายเลขแดงที�  ฟ.31/2550  ฟ.32/2550 และ  

ฟ.33/2550  เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

� คดีที�บริษัทลูกหนี�ทั�ง 3 แห่งได้ยื�นคาํร้องขอฟื�นฟูกิจการตนเองต่อศาลล้มละลายกลาง  
ปัจจุบนัคดีของบริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั และบริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งตั�งบริษทั

ลูกหนี�ทั�ง 2 แห่งเป็นผูท้าํแผนเมื�อวนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� และมีคาํสั�งเห็นชอบดว้ยแผนฟื� นฟูกิจการบริษทั พรชยั 

วิสาหกิจ จาํกดั เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ.����  และเห็นชอบดว้ยแผนฟื� นฟูกิจการบริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั เมื�อ

วนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ทั�งนี�  บริษทัไดย้ื�นอุทธรณ์คาํสั�งศาลลม้ละลายกลางที�อนุญาตให้ฟื� นฟูกิจการของบริษทั 

ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั และบริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั ซึ� งขณะนี� อุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวของบริษทัอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม ตามขั�นตอนกระบวนการของการฟื� นฟกิูจการในระหวา่งขั�นตอนการขออนุมติัแผน

ดาํเนินการ ไม่ว่าแผนจะอนุมติัแลว้หรือไม่ก็ตาม เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะทาํการสอบสวนคาํขอรับชาํระหนี�

คู่ขนานไปดว้ย ดงันั�น ในปัจจุบนัคดีของทั�ง 2 บริษทัอยู่ระหว่างการสอบสวนคาํขอรับชาํระหนี� ของเจา้พนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ และรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์คําสั�งให้ฟื� นฟูกิจการที�บริษัทได้ยื�นคัดค้านไว้ ซึ� งขณะนี�  

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

� คดีของบริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จาํกัด  
ศาลไดมี้คาํสั�งใหฟื้� นฟกิูจการลูกหนี� เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ����  และมีคาํสั�งเห็นชอบแผนฟื� นฟกิูจการเมื�อวนัที� 

�� กนัยายน พ.ศ. ����  และมีคาํสั�งใหอ้อกจากแผนเมื�อวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ.���� โดยบริษทัไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาล

ฎีกา � เรื�อง เรื�องแรกคืออุทธรณ์คาํสั�งใหฟื้� นฟกิูจการ โดยศาลฎีกามีคาํสั�งใหรั้บอุทธรณ์ ทาํใหข้ณะนี�อุทธรณ์คาํสั�งให้

ฟื� นฟูกิจการดงักล่าวของบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  และเรื� องที�สองคืออุทธรณ์คดัคา้นการตั� ง 

ผูท้าํแผน ศาลฎีกามีคาํสั�งไม่รับอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม แมศ้าลจะมีคาํสั�งเห็นชอบดว้ยแผนฟื� นฟูกิจการของบริษทั  

ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดัแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัตอ้งรอผลการพิจารณาการคาํร้องอุทธรณ์คาํสั�งใหฟื้� นฟกิูจการของบริษทัที�ศาล

ไดรั้บคาํร้องไวด้ว้ย โดยขณะนี�คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ� งในขณะเดียวกนัก็มีการสอบสวนคาํขอรับ

ชาํระหนี�ของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยค์ู่ขนานไปดว้ย เช่นเดียวกบัในส่วนของบริษทั ทีพีไอโฮลดิ�ง จาํกดั และบริษทั 

พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 
(5) คดีหมิ�นประมาท  

 

คดีอาญากรณีหมิ�นประมาท - คดีหมายเลขดาํที� อ.2848 /2550 (คดีหมายเลขแดงที� อ. 2820/2551) 
 

นายประชัย เลี�ยวไพรัตน์ไดฟ้้องบริษทักับพวกรวม 20 คน ในขอ้หาหมิ�นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวล

กฎหมายอาญาและพระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ. ����  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ศาลพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าไม่เขา้เกณฑห์มิ�นประมาท โจทก์ยื�นอุทธรณ์    

ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในชั�นอุทธรณ์โจทก์ไดถ้อนฟ้องจาํเลยบางคน ปัจจุบนั 

เหลือจาํเลยในชั�นอุทธรณ์จาํนวน �� คน เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั�นตน้ให้

ยกฟ้องโจทก ์ เนื�องจากเป็นการเสนอขอ้เทจ็จริงโดยสุจริตใหป้ระชาชนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทราบ จึงไม่เป็นความผิดฐาน 

หมิ�นประมาท โจทก์ฎีกาแต่ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา  อยา่งไรก็ดี โจทก์อุทธรณ์คาํสั�งศาลชั�นตน้ที�ไม่รับฎีกา (ทั�งนี�  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ��� หา้มมิให้คู่ความฎีกาในคดีที�ศาลชั�นตน้และศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องโจทก)์ 

 

คดีแพ่งกรณีหมิ�นประมาท - คดีหมายเลขดาํที� 3595/2550  
 

นายประชยั เลี�ยวไพรัตน์ เป็นโจทก์ฟ้องบริษทักบัพวกรวม 20 คน ในขอ้หาหมิ�นประมาทโดยการโฆษณา โดยอา้งว่า 

มีขอ้ความทาํให้เกิดความเสียหาย ทั�งนี� ขอ้ความดงักล่าวระบุถึงสัญญาเช่าอาคารทีพีไอทาวเวอร์เป็นระยะเวลา 90 ปี  

โดยจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และเงินกินเปล่าเป็นจาํนวนเงิน 956 ลา้นบาท ในขณะที�บริษทัอยูใ่นภาวะขาดสภาพคล่องและ

เป็นหนี� จาํนวนมาก และบริษทัตอ้งหยดุพกัการชาํระหนี� เมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 รวมถึง คดีเกี�ยวกบัการให้เงินกูย้ืม

โดยผูบ้ริหารของบริษทัในขณะนั�นให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งสามแห่ง คือ 1) บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกัด  

2) บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั และ 3) บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั ทั�งนี� ขอ้กล่าวหาในคาํฟ้องทั�งสองคดีนั�นเป็นเรื�องที�

ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์ โดยนายประชัยได้ฟ้องขอ้หาละเมิดและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

100,000 ลา้นบาท  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ศาลแพ่งไดมี้คาํสั�งจาํหน่ายคดีออกจากสาระบบความชั�วคราวเนื�องจากศาลไดพิ้เคราะห์แลว้เห็นว่าคดีนี� เป็นคดีแพ่ง

เกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาคือคดีหมายเลขดาํที� อ.2848 /25�� (คดีหมายเลขแดงที� อ. ����/����) ในการวินิจฉยัคดีส่วนแพง่

จาํตอ้งถือตามขอ้เท็จจริงที�ปรากฏในคดีส่วนอาญา ซึ� งเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาคดี

ส่วนอาญาโดยยนืตามศาลชั�นตน้ใหย้กฟ้องโจทก ์ทั�งนี�ศาลจะไดก้ลบัมาพิจารณาในส่วนคดีแพง่ต่อไป 

 



255รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 
(5) คดีหมิ�นประมาท  

 

คดีอาญากรณีหมิ�นประมาท - คดีหมายเลขดาํที� อ.2848 /2550 (คดีหมายเลขแดงที� อ. 2820/2551) 
 

นายประชัย เลี�ยวไพรัตน์ไดฟ้้องบริษทักับพวกรวม 20 คน ในขอ้หาหมิ�นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวล

กฎหมายอาญาและพระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ. ����  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ศาลพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าไม่เขา้เกณฑห์มิ�นประมาท โจทก์ยื�นอุทธรณ์    

ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในชั�นอุทธรณ์โจทก์ไดถ้อนฟ้องจาํเลยบางคน ปัจจุบนั 

เหลือจาํเลยในชั�นอุทธรณ์จาํนวน �� คน เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั�นตน้ให้

ยกฟ้องโจทก ์ เนื�องจากเป็นการเสนอขอ้เทจ็จริงโดยสุจริตใหป้ระชาชนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทราบ จึงไม่เป็นความผิดฐาน 

หมิ�นประมาท โจทก์ฎีกาแต่ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา  อยา่งไรก็ดี โจทก์อุทธรณ์คาํสั�งศาลชั�นตน้ที�ไม่รับฎีกา (ทั�งนี�  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ��� หา้มมิให้คู่ความฎีกาในคดีที�ศาลชั�นตน้และศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องโจทก)์ 

 

คดีแพ่งกรณีหมิ�นประมาท - คดีหมายเลขดาํที� 3595/2550  
 

นายประชยั เลี�ยวไพรัตน์ เป็นโจทก์ฟ้องบริษทักบัพวกรวม 20 คน ในขอ้หาหมิ�นประมาทโดยการโฆษณา โดยอา้งว่า 

มีขอ้ความทาํให้เกิดความเสียหาย ทั�งนี� ขอ้ความดงักล่าวระบุถึงสัญญาเช่าอาคารทีพีไอทาวเวอร์เป็นระยะเวลา 90 ปี  

โดยจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และเงินกินเปล่าเป็นจาํนวนเงิน 956 ลา้นบาท ในขณะที�บริษทัอยูใ่นภาวะขาดสภาพคล่องและ

เป็นหนี� จาํนวนมาก และบริษทัตอ้งหยดุพกัการชาํระหนี� เมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 รวมถึง คดีเกี�ยวกบัการให้เงินกูย้ืม

โดยผูบ้ริหารของบริษทัในขณะนั�นให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งสามแห่ง คือ 1) บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกัด  

2) บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั และ 3) บริษทั ทีพีไอ โฮลดิ�ง จาํกดั ทั�งนี� ขอ้กล่าวหาในคาํฟ้องทั�งสองคดีนั�นเป็นเรื�องที�

ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์ โดยนายประชัยได้ฟ้องขอ้หาละเมิดและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

100,000 ลา้นบาท  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ศาลแพ่งไดมี้คาํสั�งจาํหน่ายคดีออกจากสาระบบความชั�วคราวเนื�องจากศาลไดพิ้เคราะห์แลว้เห็นว่าคดีนี� เป็นคดีแพ่ง

เกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาคือคดีหมายเลขดาํที� อ.2848 /25�� (คดีหมายเลขแดงที� อ. ����/����) ในการวินิจฉยัคดีส่วนแพง่

จาํตอ้งถือตามขอ้เท็จจริงที�ปรากฏในคดีส่วนอาญา ซึ� งเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาคดี

ส่วนอาญาโดยยนืตามศาลชั�นตน้ใหย้กฟ้องโจทก ์ทั�งนี�ศาลจะไดก้ลบัมาพิจารณาในส่วนคดีแพง่ต่อไป 

 



256 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ) 

 
(6) คดีเช่าอาคารซันทาวเวอร์ - คดีหมายเลขดาํที� อ. 3544/2550 (คดีหมายเลขแดงที� 3598/2551) 

 

นายประชยั เลี�ยวไพรัตน์ เป็นโจทก์ฟ้องกรรมการบริษทัรวม 17 คน ในขอ้หาเป็นกรรมการบริษทัมหาชนจาํกดัที�มี

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ร่วมกนักระทาํการเพื�อแสวงหาประโยชน์ที�มิควรได ้และร่วมกนักระทาํการ

ดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที�เป็นกรรมการบริษทัมหาชนจาํกัดแสวงหา

ประโยชน์ที�มิควรได ้โดยการยา้ยสาํนกังานของบริษทัเมื�อปี พ.ศ. ���� จากอาคารทีพีไอทาวเวอร์มาเป็นอาคารซันทาวเวอร์

วา่ผดิต่อพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ���� โดยนายประชยัอา้งว่าไม่มีเหตุผลและความจาํเป็น

ที�จะตอ้งยา้ย ทั�งนี� เหตุผลการยา้ยสาํนกังานของบริษทัเป็นไปเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ศาลชั�นตน้พิพากษายกฟ้องเมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์  

โดยในชั�นอุทธรณ์นี�โจทกถ์อนฟ้องจาํเลยบางคน คงเหลือจาํเลยจาํนวน �� คน 

 

(7) คดีแรงงาน - คดีหมายเลขดาํที� รย. ���-���/���� (คดีหมายเลขแดงที� รย. 382-383/2551) 
 

นายประชยั เลี�ยวไพรัตน์ และนางอรพิน เลี�ยวไพรัตน์ เป็นโจทกฟ้์องบริษทัเรียกค่าสินจา้ง ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการ

เลิกจา้งไม่เป็นธรรมและอื�นๆ โดยนายประชยัเรียกร้องเป็นเงินประมาณ �,��� ลา้นบาท และนางอรพินเรียกร้องเป็นเงิน

ประมาณ ��� ลา้นบาท 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน :  
 

เมื�อวนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ศาลแรงงานจงัหวดัระยองมีคาํพิพากษาให้บริษทัจ่ายค่าชดเชย สินจา้งแทนการ 

บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจา้งสําหรับวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีแก่โจทก์ทั� งสองตามอตัราที�บริษทัเห็นว่าถูกตอ้ง  

โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินจาํนวน 7.6 ลา้นบาท ให้กบัโจทก์ทั�งสองแลว้เมื�อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2551 อยา่งไรก็ตาม 

โจทกไ์ดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแรงงานจงัหวดัระยองต่อศาลฎีกาเรื�องจาํนวนเงิน ซึ� งศาลฎีกาไดท้าํการไกล่เกลี�ย

คู่กรณีแต่คู่กรณียงัไม่สามารถตกลงกนัได ้โจทก์จึงขอยกเลิกการไกล่เกลี�ย ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา 

 

 
  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 
(8) คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - คดีหมายเลขดาํที� กค. ���/���� (คดีหมายเลขแดงที� กค.���/����) 

 

บรรษทัการเงินระหว่างประเทศไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายกบันายประชยั เลี�ยวไพรัตน์ และบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 

จาํกดั โดยเมื�อวนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� ศาลไดมี้หมายเรียกใหบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เขา้เป็นจาํเลยร่วมใน

คดีระหว่างโจทก์กบัจาํเลยทั�งสองในฐานะผูค้ ํ�าประกนัหนี�ของบริษทัที�มีต่อโจทก์ บริษทัยื�นคาํให้การว่าไดช้าํระหนี�  

ตามแผนฟื� นฟูกิจการให้แก่โจทก์จนครบถว้นแลว้ จึงไม่มีหนี� สินใดๆ ที�จาํเลยทั� งสองในฐานะผูค้ ํ� าประกนัจะตอ้งชดใช ้

ใหโ้จทกแ์ทนบริษทัเป็นเหตุใหจ้าํเลยทั�งสองไม่มีสิทธิไล่เบี�ยใดๆ กบับริษทัไดต้ามฟ้อง 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ศาลนดัให้ทั�ง � ฝ่ายไกล่เกลี�ยยอมความและไดมี้การทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกนัแลว้ โดยโจทก์และจาํเลย 

ไดย้ื�นคาํร้องขอถอนฟ้องบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ในฐานะจาํเลยร่วมแลว้ ขณะนี� อยูร่ะหว่างการรอฟังคาํสั�ง 

ศาลฎีกาในเรื�องเกี�ยวกบัโจทก์-จาํเลยที�ตกลงถอนฟ้องต่อกนัซึ� งเกี�ยวพนักบัคดีนี�  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดท้าํคาํร้องขอ

เร่งรัดคาํสั�งศาลต่อศาลฎีกาแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการรอคาํสั�งศาลฎีกา 

 

 (9) คดีเกี�ยวกับการฟ้องล้มละลายบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกัด (มหาชน) - คดีหมายเลขดาํที� 4384/2553 (คดีหมายเลข
แดงที� 7072/2553) 
 

ในระหว่างไตรมาสที� � ของปี พ.ศ. ���� บริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นเจา้หนี� รายหนึ� งของบริษทั ทีพีไอ  

อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดฟ้้องลม้ละลายบริษทัยอ่ยแห่งนี�  โดยอา้งวา่บริษทัยอ่ยไม่ชาํระหนี�  

มีหนี� สินลน้พน้ตวั และไม่ประกอบกิจการ ทั�งนี�  ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดเมื�อวนัที� � มิถุนายน 

พ.ศ. ���� เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยป์ระกาศคาํสั�งพิทกัษท์รัพยล์งในหนงัสือพิมพ ์ เมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� และ 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� และครบกาํหนดยื�นขอรับชาํระหนี� วนัที� �� พฤศจิกายน 

พ.ศ. ���� และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทั ไออาร์พีซีไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี� ในฐานะเจา้หนี� รายใหญ่ของ

บริษทัยอ่ยแห่งนั�น 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน :  
 

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์ดัสอบสวนคาํขอรับชาํระหนี�ของเจา้หนี�รายต่างๆ 

 

  



257รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 
(8) คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - คดีหมายเลขดาํที� กค. ���/���� (คดีหมายเลขแดงที� กค.���/����) 

 

บรรษทัการเงินระหว่างประเทศไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายกบันายประชยั เลี�ยวไพรัตน์ และบริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 

จาํกดั โดยเมื�อวนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� ศาลไดมี้หมายเรียกใหบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เขา้เป็นจาํเลยร่วมใน

คดีระหว่างโจทก์กบัจาํเลยทั�งสองในฐานะผูค้ ํ�าประกนัหนี�ของบริษทัที�มีต่อโจทก์ บริษทัยื�นคาํให้การว่าไดช้าํระหนี�  

ตามแผนฟื� นฟูกิจการให้แก่โจทก์จนครบถว้นแลว้ จึงไม่มีหนี� สินใดๆ ที�จาํเลยทั� งสองในฐานะผูค้ ํ� าประกนัจะตอ้งชดใช ้

ใหโ้จทกแ์ทนบริษทัเป็นเหตุใหจ้าํเลยทั�งสองไม่มีสิทธิไล่เบี�ยใดๆ กบับริษทัไดต้ามฟ้อง 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ศาลนดัให้ทั�ง � ฝ่ายไกล่เกลี�ยยอมความและไดมี้การทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกนัแลว้ โดยโจทก์และจาํเลย 

ไดย้ื�นคาํร้องขอถอนฟ้องบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ในฐานะจาํเลยร่วมแลว้ ขณะนี� อยูร่ะหว่างการรอฟังคาํสั�ง 

ศาลฎีกาในเรื�องเกี�ยวกบัโจทก์-จาํเลยที�ตกลงถอนฟ้องต่อกนัซึ� งเกี�ยวพนักบัคดีนี�  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดท้าํคาํร้องขอ

เร่งรัดคาํสั�งศาลต่อศาลฎีกาแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการรอคาํสั�งศาลฎีกา 

 

 (9) คดีเกี�ยวกับการฟ้องล้มละลายบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกัด (มหาชน) - คดีหมายเลขดาํที� 4384/2553 (คดีหมายเลข
แดงที� 7072/2553) 
 

ในระหว่างไตรมาสที� � ของปี พ.ศ. ���� บริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นเจา้หนี� รายหนึ� งของบริษทั ทีพีไอ  

อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดฟ้้องลม้ละลายบริษทัยอ่ยแห่งนี�  โดยอา้งวา่บริษทัยอ่ยไม่ชาํระหนี�  

มีหนี� สินลน้พน้ตวั และไม่ประกอบกิจการ ทั�งนี�  ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดเมื�อวนัที� � มิถุนายน 

พ.ศ. ���� เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยป์ระกาศคาํสั�งพิทกัษท์รัพยล์งในหนงัสือพิมพ ์ เมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� และ 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� และครบกาํหนดยื�นขอรับชาํระหนี� วนัที� �� พฤศจิกายน 

พ.ศ. ���� และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทั ไออาร์พีซีไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี� ในฐานะเจา้หนี� รายใหญ่ของ

บริษทัยอ่ยแห่งนั�น 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน :  
 

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์ดัสอบสวนคาํขอรับชาํระหนี�ของเจา้หนี�รายต่างๆ 

 

  



258 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

38 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 

(10) กลุ่มคดีพิพาทเรื�องที�ดิน  
 

� คดีที�บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) ฟ้องเรียกค่าที�ดินกับบริษัท อุตสาหกรรมเหลก็กล้าไทย จาํกัด (มหาชน) - 
คดีหมายเลขดาํที� 3860/2551 (คดีหมายเลขแดงที� 728/2554) 

� คดีที�บริษัท อุตสาหกรรมเหลก็กล้าไทย จาํกัด (มหาชน) ฟ้องบริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) เพื�อเรียกค่าที�ดินคืน - 
คดีหมายเลขดาํที� 992/2554 (คดีหมายเลขแดงที� 3353/2554) 

 

ก่อนหน้านี�  บริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) (โจทก์) ไดฟ้้องเรียกค่าที�ดินกรณีผิดสัญญาซื�อขายที�ดินจากบริษทั 

อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) (จาํเลย) ดว้ยคดีหมายเลขดาํที� ����/����โดยศาลแพ่งมีคาํพิพากษา 

เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ให้จาํเลยชาํระค่าที�ดินแก่โจทก์เป็นเงินจาํนวน �,���.�� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี� ย

อตัราร้อยละ �.� ต่อปี แต่ต่อมาเมื�อวนัที� �� มีนาคม พ.ศ. ���� บริษทั อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย จาํกดั (มหาชน)  

(โจทก)์ ไดย้ื�นฟ้องบริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (จาํเลย) เพื�อเรียกค่าที�ดินคืนดว้ยคดีหมายเลขดาํที� ���/���� เป็น

อีกคดีหนึ� ง โดยให้จาํเลยชดใชค้่าเสียหายเท่ากบัจาํนวนเงินที�โจทก์ชาํระค่าที�ดินให้แก่จาํเลยเกินไปเป็นเงินจาํนวน 

�,��� ลา้นบาท (เงินตน้รวมดอกเบี�ย) เนื�องจากราคาที�ดินที�ไดต้กลงชาํระไปเป็นราคาที�สูงกว่าราคาประเมิน ซึ� งราคานี�

ไดร้วมสิ�งที�จาํเลยจะตอ้งจดัสร้างสาธารณูปโภคใหแ้ก่โจทกแ์ต่จาํเลยดาํเนินการไม่ครบถว้นตามที�ตกลง 

 

 ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

� คดีหมายเลขดาํที� 3860/2551  (คดีหมายเลขแดงที� 728/2554)  
ศาลแพง่ตดัสินใหบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูช้นะคดี โดยจาํเลยคือบริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย 

จาํกดั (มหาชน) ไดย้ื�นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาเมื�อวนัที� � กรกฎาคม พ.ศ. ���� ยืนตามศาลชั�นตน้ให ้

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) ชาํระค่าที�ดินใหแ้ก่ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

�,���.�� ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการฎีกาโดยโจทก ์

� คดีหมายเลขดาํที� 992/2554 (คดีหมายเลขแดงที� 3353/2554)  
เมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� ศาลแพง่มีคาํพิพากษาใหบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ชาํระเงินคืนแก่บริษทั 

อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินจาํนวน �,��� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ �.� ต่อปี 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� บริษัทได้ยื�นอุทธรณ์และยื�นคาํร้องของดการบังคับคดี  โดยบริษัทไดน้ําหนังสือ 

คํ�าประกันของบริษทัที�ออกโดยสถาบนัการเงิน � แห่ง ซึ� งมีจาํนวนวงเงินรวมกันทั� งสิ�น �,��� ลา้นบาทไปวางเป็น

หลกัประกนั และศาลแพ่งมีคาํสั�งลงวนัที� � มีนาคม พ.ศ. ���� เห็นว่าหลกัทรัพยต์ามหนังสือคํ�าประกนัที�เสนอนั�น 

เป็นที�พอใจแลว้ จึงให้งดการบงัคบัคดีไวก่้อน โดยเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัไกล่เกลี�ยก่อนคดี 

ขึ�นสู่ชั�นอุทธรณ์แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ขณะนี�คดีจึงอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 บริษทัยงัมิไดมี้การตั�งสาํรองใดๆ เกี�ยวกบัหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากกรณีดงักล่าวใน 

งบการเงินนี� เนื�องจากเป็นคดีที�เกี�ยวเนื�องกบัคดีหมายเลขดาํที� 3860/2551 (คดีหมายเลขแดงที� 728/2554) ขา้งตน้ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 

(11) คดีค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาขายโอเลฟินส์กับบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จาํกัด (มหาชน) (ปัจจุบันบริษัทนี�เป็น 
ส่วนหนึ�งของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)) ซึ�งเป็นผลจากการควบรวมกิจการ - คดีหมายเลขแดง 
ที� 5155-5156/2547 
 

คดีความระหวา่งบริษทักบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะเจา้หนี� รายที� ��� ไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี� เกี�ยวกบั

ค่าเสียหายจากการที�บริษทัไดบ้อกเลิกสัญญาขายโอเลฟินส์ เป็นเงิน จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย MOR บวก

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ � ต่อปีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ต่อมาศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งเมื�อวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� 

ให้เจา้หนี� รายที� ��� ไดรั้บชาํระหนี� เป็นเงินจาํนวน ���.�� ลา้นบาทพร้อมดอกเบี�ยอตัรา MOR บวกอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �  

ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าวนบัแต่วนัที�ผูบ้ริหารแผน (ซึ� งในขณะนั�นคือบริษทั แอ็ฟเฟ็คทีพแพลนเนอร์ จาํกดั) บอกเลิกสัญญา

เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� จนกว่าจะไดรั้บชาํระเสร็จสิ�นจากลูกหนี�  หลงัจากนั�น บริษทัและเจา้หนี� รายที� ��4 ไดย้ื�น

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลฎีกา โดยบริษทัเห็นว่าค่าเสียหายที�เกิดจากการบอกเลิกสัญญาของ

ผูบ้ริหารแผนที�ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งให้บริษทัชาํระให้กบัเจา้หนี� นั�นไม่เป็นธรรมแก่การฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�  

(ในขณะนั�น) อีกทั�ง บริษทัเห็นว่าเจา้หนี� ไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งไรจากการบอกเลิกสัญญาของบริษทัซึ� งเป็นลูกหนี�  

ดงันั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 บริษทัจึงยงัมิไดมี้การตั�งประมาณการหนี� สินใดๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากกรณีดงักล่าว

ไวใ้นงบการเงินนี�  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 

(�2)  คดีผิดสัญญาซื�อขายเอทธิลีน - คดีหมายเลขดาํที� �/���� 
 
เมื�อวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���� บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)  (โจทก์) ฟ้องบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

(จาํเลย) โดยอา้งว่าผิดสัญญาซื�อขายและไม่ส่งมอบเอทธิลีนตามสัญญา ทาํให้โจทก์ไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวน 

ทุนทรัพยฟ้์องประมาณ ���.�8 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ �.� ต่อปี จนกวา่จะชาํระใหแ้ก่โจทกเ์สร็จสิ�น 

 

ความคืบหน้าของคดี :   

 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการสืบพยาน อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัยงัมิไดมี้การตั�งประมาณการ

หนี� สินใดๆ จากกรณีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินนี�  

  



259รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 

(11) คดีค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาขายโอเลฟินส์กับบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จาํกัด (มหาชน) (ปัจจุบันบริษัทนี�เป็น 
ส่วนหนึ�งของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)) ซึ�งเป็นผลจากการควบรวมกิจการ - คดีหมายเลขแดง 
ที� 5155-5156/2547 
 

คดีความระหวา่งบริษทักบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะเจา้หนี� รายที� ��� ไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี� เกี�ยวกบั

ค่าเสียหายจากการที�บริษทัไดบ้อกเลิกสัญญาขายโอเลฟินส์ เป็นเงิน จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย MOR บวก

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ � ต่อปีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ต่อมาศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งเมื�อวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� 

ให้เจา้หนี� รายที� ��� ไดรั้บชาํระหนี� เป็นเงินจาํนวน ���.�� ลา้นบาทพร้อมดอกเบี�ยอตัรา MOR บวกอตัราดอกเบี�ยร้อยละ �  

ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าวนบัแต่วนัที�ผูบ้ริหารแผน (ซึ� งในขณะนั�นคือบริษทั แอ็ฟเฟ็คทีพแพลนเนอร์ จาํกดั) บอกเลิกสัญญา

เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� จนกว่าจะไดรั้บชาํระเสร็จสิ�นจากลูกหนี�  หลงัจากนั�น บริษทัและเจา้หนี� รายที� ��4 ไดย้ื�น

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลฎีกา โดยบริษทัเห็นว่าค่าเสียหายที�เกิดจากการบอกเลิกสัญญาของ

ผูบ้ริหารแผนที�ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั�งให้บริษทัชาํระให้กบัเจา้หนี� นั�นไม่เป็นธรรมแก่การฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�  

(ในขณะนั�น) อีกทั�ง บริษทัเห็นว่าเจา้หนี� ไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งไรจากการบอกเลิกสัญญาของบริษทัซึ� งเป็นลูกหนี�  

ดงันั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���5 บริษทัจึงยงัมิไดมี้การตั�งประมาณการหนี� สินใดๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากกรณีดงักล่าว

ไวใ้นงบการเงินนี�  

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
 

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 

(�2)  คดีผิดสัญญาซื�อขายเอทธิลีน - คดีหมายเลขดาํที� �/���� 
 
เมื�อวนัที� � มกราคม พ.ศ. ���� บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)  (โจทก์) ฟ้องบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

(จาํเลย) โดยอา้งว่าผิดสัญญาซื�อขายและไม่ส่งมอบเอทธิลีนตามสัญญา ทาํให้โจทก์ไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวน 

ทุนทรัพยฟ้์องประมาณ ���.�8 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ �.� ต่อปี จนกวา่จะชาํระใหแ้ก่โจทกเ์สร็จสิ�น 

 

ความคืบหน้าของคดี :   

 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการสืบพยาน อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัยงัมิไดมี้การตั�งประมาณการ

หนี� สินใดๆ จากกรณีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินนี�  

  



260 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 

(13)    คดีนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย - คดีหมายเลขดาํที� ส.�/���� (คดีหมายเลขแดงที� ส.��/����) 
 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ และพวกจาํนวน ��� คน ไดย้ื�นฟ้องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูถู้กฟ้องคดี 

ลาํดบัที� � และคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � เพื�อขอให้ศาลมีคาํสั�ง

เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื� องจัดตั� งเขตอุตสาหกรรมทั�วไป 

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) โดยเมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ���� ศาลปกครองระยองไดมี้คาํสั�งเรียกบริษทั

ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ขา้มาเป็นคู่กรณีในฐานะผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � ในฐานะเป็นเอกชนผูร่้วมดาํเนินงานกบั 

ผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � ในการดาํเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) ซึ� งเป็นการดาํเนินการภายใตแ้นวคิด

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เนน้รองรับเฉพาะอุตสาหกรรมที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 

 

ผลการพิจารณาตัดสิน : 
เมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� ศาลปกครองระยองไดมี้คาํพิพากษาให้เพิกถอนประกาศจดัตั�งเขตอุตสาหกรรมทั�วไป

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) โดยเห็นวา่ขณะที�ผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � อนุมติัโครงการดงักล่าว การจดัทาํรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มยงัไม่ไดรั้บความเห็นชอบ อยา่งไรก็ตาม ผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � สามารถนาํรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มไปพิจารณาเพื�ออนุมติัให้ผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� 1 และผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� 3 ร่วมกนั

จดัตั�งนิคมอุตสาหกรรมและมีมติประกาศจดัตั�งเขตอุตสาหกรรมทั�วไปนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) ไดอี้ก ทั�งนี�  

ผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� 1 และผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� 2 ไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาจึงไดอุ้ทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาไปยงั 

ศาลปกครองสูงสุด โดยเห็นว่าการประกาศเขตจดัตั� งอุตสาหกรรมทั�วไปนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) ตาม

พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมบา้นค่ายแห่งประเทศไทย พ.ศ. ���� เป็นเพียงขั�นตอนเริ�มตน้ของการจดัตั�งนิคม

อุตสาหกรรมตามกฎหมายเท่านั�น เพื�อผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � จะไดมี้อาํนาจเขา้ไปกาํกบัดูแลจดัการในพื�นที� ไม่ใช่เป็น

การอนุมติัใหผู้ถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � จดัตั�งนิคมอุตสาหกรรมโดยตรงที�จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ�งแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม ผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � ไม่ไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองระยอง เนื�องจากพิจารณาแลว้

เห็นว่าคาํพิพากษาของศาลปกครองระยองไม่มีผลเสียหายหรือกระทบต่อแผนงานของบริษทั ทั� งนี� ผูถู้กฟ้องคดี 

ลาํดบัที� � และผูถู้กฟ้องคดีลาํดบัที� � ไดด้าํเนินการพิจารณาอนุมติัโครงการและประกาศให้ที�ดินของ ผูถู้กฟ้องคดี 

ลาํดบัที� � เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมใหม่โดยถูกตอ้งตามขั�นตอนที�ศาลปกครองระยองให้ความเห็นไวใ้นคาํพิพากษา

เรียบร้อยแลว้  

  

  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 
(14)    คดีอนุญาโตตลุาการในต่างประเทศ 

 

ก) คดี LMAA 

 

บริษทัมีคดีอนัเกี�ยวเนื�องจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาเช่าเรือกบัผูใ้ห้บริการในต่างประเทศ

รายหนึ� ง จาํนวนทุนทรัพย์ที� ฟ้องเป็นเงิน �.�6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ���� 

อนุญาโตตุลาการในประเทศองักฤษไดมี้คาํสั�งให้บริษทัจ่ายค่าเสียหายให้แก่คู่พิพาทเป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 

�.�� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน ��� ลา้นบาท) บริษทัไดจ่้ายชาํระหนี� สินจากกรณี

ดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ���� ซึ� งค่าเสียหายจากคดีดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้าย

ในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน ถือวา่คดีเป็นอนัสิ�นสุดแลว้ 

 

 ข)  คดี Bitumex (HK) จาํกดั  

 

บริษทั Bitumex (HK) จาํกดั (‘Bitumex’) กล่าวหาบริษทัว่าผิดสัญญาซื�อขายยางมะตอย โดยเรียกร้องค่าเสียหาย

เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ ��� ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั�งนี�  บริษทัไดย้ื�นแกข้อ้กล่าวหาดงักล่าวรวมถึงจดัทาํ 

คาํโตแ้ยง้คาํคดัคา้นยื�นต่ออนุญาโตตุลาการเป็นที�เรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� ปัจจุบนัคดีอยูใ่น

กระบวนการของอนุญาโตตุลาการ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัยงัมิไดมี้การตั�งประมาณการ

หนี� สินใดๆ จากกรณีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินนี�  

 
 

39 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัที� 1� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 255� ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของปี  

พ.ศ. 255� ในอตัราหุ้นละ 0.08  บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 1,635 ลา้นบาท ทั�งนี�  การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

จะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 255� เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 



261รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. ���� และ พ.ศ. ���� 
 

�� 

�8 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สําคัญ (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. ���� กลุ่มบริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายที�สาํคญั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  (ต่อ)  

 
(14)    คดีอนุญาโตตลุาการในต่างประเทศ 

 

ก) คดี LMAA 

 

บริษทัมีคดีอนัเกี�ยวเนื�องจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาเช่าเรือกบัผูใ้ห้บริการในต่างประเทศ

รายหนึ� ง จาํนวนทุนทรัพย์ที� ฟ้องเป็นเงิน �.�6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ���� 

อนุญาโตตุลาการในประเทศองักฤษไดมี้คาํสั�งให้บริษทัจ่ายค่าเสียหายให้แก่คู่พิพาทเป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 

�.�� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน ��� ลา้นบาท) บริษทัไดจ่้ายชาํระหนี� สินจากกรณี

ดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ���� ซึ� งค่าเสียหายจากคดีดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้าย

ในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน ถือวา่คดีเป็นอนัสิ�นสุดแลว้ 

 

 ข)  คดี Bitumex (HK) จาํกดั  

 

บริษทั Bitumex (HK) จาํกดั (‘Bitumex’) กล่าวหาบริษทัว่าผิดสัญญาซื�อขายยางมะตอย โดยเรียกร้องค่าเสียหาย

เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ ��� ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั�งนี�  บริษทัไดย้ื�นแกข้อ้กล่าวหาดงักล่าวรวมถึงจดัทาํ 

คาํโตแ้ยง้คาํคดัคา้นยื�นต่ออนุญาโตตุลาการเป็นที�เรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� ปัจจุบนัคดีอยูใ่น

กระบวนการของอนุญาโตตุลาการ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัยงัมิไดมี้การตั�งประมาณการ

หนี� สินใดๆ จากกรณีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินนี�  

 
 

39 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัที� 1� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 255� ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของปี  

พ.ศ. 255� ในอตัราหุ้นละ 0.08  บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 1,635 ลา้นบาท ทั�งนี�  การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

จะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 255� เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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ค�าย่อและศัพท์เทคนิค

คำาย่อ ชื่อเต็ม คำาอธิบาย
ABS Acrylonitrile Butadiene 

Styrene
ผลติภัณฑ์เมด็พลาสตกิท่ีมคุีณสมบัตใินการทนแรงกระแทกได้ดี ทนต่อความร้อนสงู 
แข็งแกร่ง และทนต่อสารเคมีได้ดี ใช้สำาหรับผลิตอุปกรณ์รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

CNY Acrylonitrile สารเคมี ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิต ABS และ SAN

ADU Atmospheric Distillation Unit หน่วยกลัน่นำา้มนัดบิ โดยแยกนำา้มนัตามอณุหภูมจิดุควบแน่นของนำา้มนัทีแ่ตกต่างกนั 
ได้แก่ LPG, นำ้ามันเบนซิน, แนฟทา, นำ้ามันก๊าด และนำ้ามันดีเซล

AS or SAN Acrylonitrile Styrene ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่มีการพัฒนาให้มีสมบัติดีกว่าโพลิสไตรีน สามารถทน
ความร้อน ไม่เปราะแตกง่าย มีความแข็ง และใสเช่นเดียวกับโพลิสไตรีน

ATB Atmospheric Tower Bottoms นำ้ามันหนักที่กลั่นจากส่วนล่างของหอกลั่น ADU สามารถนำาไปแตกโมเลกุลต่อได้ 
หรือสามารถใช้เป็นนำ้ามันเตาได้

bbl Barrel หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ใช้วัดปริมาตรนำ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นำ้ามัน 
โดย 1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร

KTA Kilotons per annum หน่วยวัดปริมาณ มีค่าเท่ากับ พันตันต่อปี

BD Butadiene บิวทาไดอีน มีสถานะเป็นก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท 
และทำายางสังเคราะห์

BTX Benzene, Toluene and Mixed 
Xylene

เบนซีน โทลูอีน และมิกซ์ไซลีน จัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น

CD-1 Compounding 1 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ เน้นคุณสมบัติที่พิเศษกว่าเกรดทั่วไป เช่น 
ทนอุณหภูมิ ทนสารเคมี ฯลฯ

CHP Combined Heat and Power 
Plant

โรงงานผลิตพลังไอนำ้าและไฟฟ้าร่วม

DCC Deep Catalytic Cracking หน่วยแตกตัวนำ้ามันโมเลกุลหนัก เพื่อให้เป็นนำ้ามันโมเลกุลเบา ได้แก่ ดีเซล 
แนฟทา และยังสามารถผลิตโพรพิลีนซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปิโตรเคมีได้

DEG Di-Ethylene Glycol ไดเอทิลนีไกลคอล เป็นตวัทำาละลาย เป็นผลติภัณฑ์ร่วมจากการผลติเอทิลนีไกลคอล 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของเอทิลีน

EBSM Ethylbenzene Styrene 
Monomer Plant

หน่วยผลิต Ethylbenzene และ Styrene Monomer โดยใช้เบนซินและเอทิลีน
เป็นวัตถุดิบ

EPS Expanded Polystyrene ผลิตภัณฑ์โฟมโพลิสไตรีน เป็นโพลิสไตรีนที่เติมก๊าซเพนเทน ใช้ทำาภาชนะบรรจุ
อาหาร วัสดุกันกระเทือน ฉนวนกันความร้อน

EPT Ethylene Plant or Olefin Plant หน่วยผลติเอทิลนีและโพรพลินี โดยใช้แนฟทาและแก๊สปิโตรเลยีมเหลวเป็นวัตถดิุบ
หลักในการผลิต

GO Gas Oil ใช้เป็นส่วนผสมสำาหรับผลิตนำ้ามันดีเซล

HDPE High Density Polyethylenes ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ใช้สำาหรับผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น ขวด แห 
อวน ถุง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

HIPS High impact polystyrene โพลิสไตรีนที่ได้จากการเติมสารเติมแต่ง หรือการผสมยาง เช่น SBR 
เหมาะสำาหรับใช้งานที่ต้องรับแรงกระแทก เช่น ตู้เย็น, เฟอร์นิเจอร์

LR Long Residue กากที่เหลือจากการกลั่นภายใต้หอกลั่นบรรยากาศ ใช้เป็นวัตถุดิบนำามาผลิตนำ้ามัน
หล่อลื่น
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คำาย่อ ชื่อเต็ม คำาอธิบาย
MEG Mono Ethylene Glycol โมโนเอทิลีนไกลคอน เป็นตัวทำาละลาย เป็นผลิตภัณฑ์หลักจากการผลิต

เอทิลีนไกลคอล เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของเอทิลีน

PP Polypropylene ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด มีสมบัติเชิงกลดีมาก 
เหนียว ทนต่อแรงดึง แรงกระแทก และทรงตัวดี

PS Polystyrene ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่จัดเป็นเทอร์โมพลาสติก มีลักษณะโปร่งแสงและใส และ
ยังมีคุณสมบัติเด่นๆ อีกคือ มีความแข็งมาก ไม่ยืดหยุ่นและเปราะ ไม่ดูดความชื้น
และนำ้า เป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อนได้ตำ่า

RAE Residue Aromatic Extract ผลิตภัณฑ์นำ้ามันอะโรเมติกส์ สามารถใช้สำาหรับการผลิตยางรถยนต์และ
ยางสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ TDAE

TDAE Treated Distillate Aromatic 
Extract

ผลิตภัณฑ์นำ้ามันอะโรเมติกส์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตยางรถยนต์และ
ยางสังเคราะห์ มีค่าสารพิษตำ่ากว่าค่ามาตรฐานสากลกำาหนด

UHMW-PE Ultra High Molecular Weight 
Polyethylene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก มีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงกว่าโพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 
10 เท่า เหมาะสำาหรับงานหลากหลายประเภทที่ต้องการความเหนียว แข็งแรง 
ทนทานต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนของสารเคมี

Acetylene Black ผลิตภัณฑ์ผงคาร์บอน ได้จากการเผาก๊าซอะเซทิลีน มีความละเอียดสูง 
ใช้ทำาถ่านไฟฉายและผสมในยางรถยนต์ หมึกพิมพ์ ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

Bivalves Settlement Resistance 
HDPE Pipe Grade

พลาสติกสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติป้องกันหอยเจาะท่อหรือทำาลายท่อโพลิเอทิลีน
ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่นำ้ากร่อย

Impact modifier-MBS ผลติภัณฑ์สารเตมิแต่ง ซ่ึงเป็นวัตถดิุบในการผลติพลาสตกิท่ีต้องการเพิม่คณุสมบตัิ
ความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติก

LPG Gas Cylinder Composite ถังก๊าซแอลพีจีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักจากเม็ดพลาสติกในการผลิต มีคุณสมบัติ
แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนของสารเคมี นำ้าหนักเบา 
ไม่เป็นสนิม
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หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หน้า
สิทธิผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนน 39-41
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 147
มีนโยบายและวิธีการในการกำาหนดค่าตอบแทน 147
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 41
จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 40
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำาถามก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ 37, 41
มีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 39, 41
การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำาปี ของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 40
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 159
ไม่มีการเพิ่มวาระ อื่นๆ ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 39
นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน 39
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จัดทำาเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 39
บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ของบริษัท *หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 35

หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม และส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 47
มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน 44
มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สำาหรับพนักงาน 43
มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 42
นโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน สารประธาน, 89, 117
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า 42
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง 42
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และการคัดเลือกคู่ค้า 42
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ 42
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 44
นโยบายเกี่ยวกับการต้านการทุจริต สารประธาน, 48
นโยบาย แนวปฏิบัติ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 43, 48
นโยบาย แนวปฏิบัติ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 43-44
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง สิ่งแวดล้อม 123-124
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ที่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการ และพนักงานได้โดยตรง 45
นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำาผิด 45
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 42

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 60-70, 95-103
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 59
ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 91-94
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 159
ประวัติของคณะกรรมการ 18-27
นิยามกรรมการอิสระ 142
การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 147
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 53
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 148
จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ 52
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 146
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา 55, 18-27
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หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า
นโยบายการรายงานการ ซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ 38
นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 38
ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความ น่าเชื่อถือ 34, 113
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี 113
ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 40, 46

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แนวทางและกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ ตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ 38-39
วิสัยทัศน์/ค่านิยมของบริษัทฯ 37
นโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง 37
นโยบายในการไปดำารงตำาแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 37
นโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้ไม่เกิน 9 ปี 37
หน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทฯ 46
จัดตั้งสำานักตรวจสอบภายใน และเปิดเผยชื่อของผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 49
การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 54
จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 50
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 34, 35
นโยบายความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 47
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ 51
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 51
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 54
การพัฒนาความรู้กรรมการ 54, 55
จำานวนองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 52
สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม ทั้งปี 52
ส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำาการ 52
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 52
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ 34, 35
แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัท 34, 91-94
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 47
อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 52, 141
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประเมินรายบุคคล ประเมินกรรมการท่านอื่น และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 38, 53, 54
แผนการสืบทอดงาน 55
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 53
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 53
การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 53
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 51
การอบรมของเลขานุการบริษัทในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 150
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไม่เป็นคนเดียวกัน 47
บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ 47
การจัดตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 51
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 51
เปิดเผยจำานวนครั้งและสถิติของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 51, 146
จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 51, 145
จัดตั้ง Risk Management Committee 91
นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ 142
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต 38, 48
การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ 37


