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ความเป�นเลิศด�านการผลิต
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6•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
(1) งบการเง�นป� 2555 ปรับปรุงใหม�
(2) รายได�จากการขายสุทธ� ไม�รวมค�าภาษีสรรพสามิต
(3) EBITDA หมายถึง กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
(4) หนี้สินสุทธ� หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เง�นสดและเง�นลงทุนชั่วคราว
(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ� 2558 อนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลสำหรับ
    ผลการดำเนินงานป� 2557 ในอัตราหุ�นละ 0.08 บาทต�อหุ�น ทั�งนี้ การอนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผล
    ดังกล�าวจะนำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป� 2558  เพื่อพิจารณาอนุมัติต�อไป
(6) อัตราการจ�ายเง�นป�นผล คำนวณจากเง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�นหารด�วยกำไรสุทธ�ต�อหุ�น
    (จำนวนหุ�นสามัญสำหรับคำนวณกำไรสุทธ�ต�อหุ�นได�จากจำนวนหุ�นสามัญที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว
    หักด�วยหุ�นของบร�ษัทฯ ที่ถือโดยบร�ษัทย�อย)

(1) 2555
ฐานะการเง�น

สินทรัพย�หมุนเว�ยน
สินทรัพย�รวม
หนี้สินหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล�ว

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขาย
รายได�จากการขายสุทธ� (2)

ต�นทุนขาย
กำไรขั้นต�น
EBITDA (3)

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตรากำไรสุทธ� 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�
อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�น
อัตราส�วนหนี้สินสุทธ�ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) (4)

เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท)
อัตราการจ�ายเง�นป�นผล (6)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)
กำไร / (ขาดทุน) สุทธ�ต�อหุ�น (บาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2556 2557

54,971
144,296
22,352
67,815
76,480
20,475
20,434

292,430
283,668
289,770

2,661
4,125
(777)

N/A
N/A
N/A
0.49
0.08
N/A
3.74

(0.04)

63,772
162,608
49,530
87,081
75,527
20,475
20,434

292,593
287,649
287,695

4,897
7,489

826

0.28%
0.54%
1.09%

0.50
0.10

247%
3.69
0.04

 44,142
 162,798
 46,829
 94,894
 67,904
 20,475
 20,434

 281,589
272,968
 287,930
 (6,341)
 (1,402)
 (5,235)

N/A
N/A
N/A

 0.87
(5) 0.08

N/A
 3.32

 (0.26)

จุดเด�นการดำเนินงาน ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

(หน�วย : ล�านบาท)

2555 2556 2557

282,649283,668

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000 272,968

รายได�จากการขายสุทธ�
(หน�วย : ล�านบาท)

2555 2556 2557

กำไรสุทธ�

0

2,000

4,000

6,000

- 6,000

- 4,000

- 2,000

826

(5,235)

(หน�วย : ล�านบาท)

2555 2556 2557

สินทรัพย�รวม

0

50,000

100,000

150,000

200,000

144,269
162,608 162,798

(หน�วย : ล�านบาท)

หนี้สินรวม

(777)

75% ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

24% ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

1% อื่นๆ

สัดส�วน
รายได�จากการขาย

54% น้ำมันดีเซล

9% น้ำมันเบนซิน

11% น้ำมันเตา

14%
น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
และยางมะตอย

12% อื่นๆ

สัดส�วน
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

63% ในประเทศ

37% ต�างประเทศ

สัดส�วน
การจัดจำหน�าย

15% อะโรเมติกส�

55%
โอเลฟ�นส�
และโพลิโอเลฟ�นส�

29% สไตร�นิคส�

1% โพลิออล

สัดส�วน
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

50,000

100,000

150,000

200,000

2555 2556 2557

0

67,815
87,081 94,894
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7•รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุ :
(1) งบการเง�นป� 2555 ปรับปรุงใหม�
(2) รายได�จากการขายสุทธ� ไม�รวมค�าภาษีสรรพสามิต
(3) EBITDA หมายถึง กำไรก�อนหักดอกเบี้ย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
(4) หนี้สินสุทธ� หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เง�นสดและเง�นลงทุนชั่วคราว
(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ� 2558 อนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผลสำหรับ
    ผลการดำเนินงานป� 2557 ในอัตราหุ�นละ 0.08 บาทต�อหุ�น ทั�งนี้ การอนุมัติเสนอให�จ�ายเง�นป�นผล
    ดังกล�าวจะนำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป� 2558  เพื่อพิจารณาอนุมัติต�อไป
(6) อัตราการจ�ายเง�นป�นผล คำนวณจากเง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�นหารด�วยกำไรสุทธ�ต�อหุ�น
    (จำนวนหุ�นสามัญสำหรับคำนวณกำไรสุทธ�ต�อหุ�นได�จากจำนวนหุ�นสามัญที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว
    หักด�วยหุ�นของบร�ษัทฯ ที่ถือโดยบร�ษัทย�อย)

(1) 2555
ฐานะการเง�น

สินทรัพย�หมุนเว�ยน
สินทรัพย�รวม
หนี้สินหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล�ว

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขาย
รายได�จากการขายสุทธ� (2)

ต�นทุนขาย
กำไรขั้นต�น
EBITDA (3)

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตรากำไรสุทธ� 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�
อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�น
อัตราส�วนหนี้สินสุทธ�ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) (4)

เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท)
อัตราการจ�ายเง�นป�นผล (6)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)
กำไร / (ขาดทุน) สุทธ�ต�อหุ�น (บาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

2556 2557

54,971
144,296
22,352
67,815
76,480
20,475
20,434

292,430
283,668
289,770

2,661
4,125
(777)

N/A
N/A
N/A
0.49
0.08
N/A
3.74

(0.04)

63,772
162,608
49,530
87,081
75,527
20,475
20,434

292,593
287,649
287,695

4,897
7,489

826

0.28%
0.54%
1.09%

0.50
0.10

247%
3.69
0.04

 44,142
 162,798
 46,829
 94,894
 67,904
 20,475
 20,434

 281,589
272,968
 287,930
 (6,341)
 (1,402)
 (5,235)

N/A
N/A
N/A

 0.87
(5) 0.08

N/A
 3.32

 (0.26)

จุดเด�นการดำเนินงาน ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

(หน�วย : ล�านบาท)

2555 2556 2557

282,649283,668
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(หน�วย : ล�านบาท)

2555 2556 2557

กำไรสุทธ�

0

2,000

4,000

6,000

- 6,000

- 4,000

- 2,000

826

(5,235)

(หน�วย : ล�านบาท)

2555 2556 2557

สินทรัพย�รวม

0

50,000

100,000

150,000

200,000

144,269
162,608 162,798

(หน�วย : ล�านบาท)

หนี้สินรวม

(777)

75% ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

24% ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

1% อื่นๆ

สัดส�วน
รายได�จากการขาย

54% น้ำมันดีเซล

9% น้ำมันเบนซิน

11% น้ำมันเตา

14%
น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
และยางมะตอย

12% อื่นๆ

สัดส�วน
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

63% ในประเทศ

37% ต�างประเทศ

สัดส�วน
การจัดจำหน�าย

15% อะโรเมติกส�

55%
โอเลฟ�นส�
และโพลิโอเลฟ�นส�

29% สไตร�นิคส�

1% โพลิออล

สัดส�วน
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

50,000

100,000

150,000

200,000

2555 2556 2557

0

67,815
87,081 94,894

07•รายงานประจำาปี 2557



พฤษภาคม

การลงนามสัญญาซ�้อ-ขาย ผลิตภัณฑ�น�ำมันหล�อลื่น
พื้นฐาน กับ Shell International Eastern Trading 
Company (SIETCO)

การลงนามเพ่ือขยายความร�วมมือทางการค�า ผลิตภัณฑ� 
TDAE กับ Ban Hon Specialty Oil Company Limited 
ซ�ง่เป�นคู�ค�าของบร�ษัทฯ มาตั�งแต�ป� 2548 โดยจะร�วมกัน
พัฒนาตลาดสินค�าน�ำมันไร�สารพิษในเอเช�ย

บร�ษัทฯ ได�รับรองการเป�นสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หร�อ CAC) 
จากองค�กรต�อต�านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เป�นการ
รับรองว�าบร�ษัทฯ มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป�องกัน
การทุจร�ตภายในองค�กรครบถ�วนตามเกณฑ�ที่ CAC 
กำหนด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

มิถุนายน

การลงนามสัญญาซ�อ้ขายยางมะตอย กับบร�ษัท Horizon 
Petroleum ซ�ง่เป�นการต�อสัญญารายป�ในกลุ�มผลิตภัณฑ�
พิเศษของ ไออาร�พีซ�

การลงนามสัญญาซ�้อขายน�ำมันสำหรับกระบวนการ
ผลิตยาง (Rubber Process Oil) กับบร�ษัท Victoria 
International Petroleum ท่ีมีตลาดใหญ�อยู�ท่ีประเทศจ�น  

บร�ษัทฯ ร�วมกับกลุ�ม ปตท. ลงนามความร�วมมือใน
โครงการลดก�าซเร�อนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรม 
องค�ความรู�ในการตรวจวัด และการรับรองคาร�บอน
เครดิต จากองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก 
(อบก.)

การจัดส�งผลิตภัณฑ� Rubber Process Oil จำนวน 
40 ตัน ทางรถบรรทุกสารเคมี (ISO Tank) ให�กับ
บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป�นวัตถุดิบให�กับ
โรงงานผลิตยางรถยนต�ที่ประเทศจ�น ความร�วมมือ
ทางการค�าในครั�งนี้ส�งผลให� บร�ษัทฯ มีส�วนแบ�งทาง
การตลาดในประเทศจ�นเพิ่มข� ้น และเป�นการสร�าง
ความร�วมมือทางด�านผลิตภัณฑ�ใหม�ให�กับกลุ�ม ปตท. 

พัฒนาการที่สำคัญ ป� 2557

มกราคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� 
พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ�มรดกไทย ให�แก�
นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� เน่ือง
จากเป�นผู�สนับสนุนการดำเนินงานด�านศิลปวัฒนธรรม
ของชาติประจำป� พ.ศ. 2556

บร�ษัทฯ สามารถเพิ่มช�องทางการจัดจำหน�ายสไตร�น
ทางรถบรรทุก ซ�ง่ให�กำไรต�อหน�วยสูงข�น้ และสามารถ
เพ่ิมปร�มาณการขนส�งได�กว�า 1,000 ตันต�อเดือน  

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� เข�าร�วม
การประชุมนานาชาติ World Economic Forum 2014 
เวทีเศรษฐกิจโลกที่ได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวาง
ในระดับนานาชาติ 

กุมภาพันธ�

เร�ม่ดำเนินการก�อสร�างขยายท�าเร�อ Wharf 3 ในโครงการ 
Capacity Improvement เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให�สามารถ
ขนถ�ายสินค�าได�มากข�น้ และรองรับโครงการ Upstream 
Project for Hygiene and Value Added Products 
(UHV) และโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

มีนาคม

บร�ษัทฯ ได�รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) 
2013 ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน จาก
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห�งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห�งชาติ 

เมษายน

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก EPS ได�นำ Averis Tech-
nology มาเสร�มความแข็งแกร�งของกระบวนการผลิต 
เป�นผลให�สามารถลดการใช�สารเคมี สาธารณูปโภค 
และสามารถดำเนินการผลิตได�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ
อย�างมีเสถียรภาพที่สูงข�้น

บร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการต�อต�านคอร�รัปชัน Call to 
Action : Anti-Corruption and the Global Development 

Agenda ของ UN Global Compact (UNGC) 
ด�วยความมุ�งม่ันท่ีจะร�วมพัฒนาและสรรสร�าง
ความเป�นอยู�ท่ีดีของประชาคมโลกให�เกิดข�น้
อย�างต�อเนื่องด�วยความสมัครใจ

08•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



พฤษภาคม

การลงนามสัญญาซ�้อ-ขาย ผลิตภัณฑ�น�ำมันหล�อลื่น
พื้นฐาน กับ Shell International Eastern Trading 
Company (SIETCO)

การลงนามเพ่ือขยายความร�วมมือทางการค�า ผลิตภัณฑ� 
TDAE กับ Ban Hon Specialty Oil Company Limited 
ซ�ง่เป�นคู�ค�าของบร�ษัทฯ มาตั�งแต�ป� 2548 โดยจะร�วมกัน
พัฒนาตลาดสินค�าน�ำมันไร�สารพิษในเอเช�ย

บร�ษัทฯ ได�รับรองการเป�นสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หร�อ CAC) 
จากองค�กรต�อต�านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เป�นการ
รับรองว�าบร�ษัทฯ มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป�องกัน
การทุจร�ตภายในองค�กรครบถ�วนตามเกณฑ�ที่ CAC 
กำหนด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

มิถุนายน

การลงนามสัญญาซ�อ้ขายยางมะตอย กับบร�ษัท Horizon 
Petroleum ซ�ง่เป�นการต�อสัญญารายป�ในกลุ�มผลิตภัณฑ�
พิเศษของ ไออาร�พีซ�

การลงนามสัญญาซ�้อขายน�ำมันสำหรับกระบวนการ
ผลิตยาง (Rubber Process Oil) กับบร�ษัท Victoria 
International Petroleum ท่ีมีตลาดใหญ�อยู�ท่ีประเทศจ�น  

บร�ษัทฯ ร�วมกับกลุ�ม ปตท. ลงนามความร�วมมือใน
โครงการลดก�าซเร�อนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรม 
องค�ความรู�ในการตรวจวัด และการรับรองคาร�บอน
เครดิต จากองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก 
(อบก.)

การจัดส�งผลิตภัณฑ� Rubber Process Oil จำนวน 
40 ตัน ทางรถบรรทุกสารเคมี (ISO Tank) ให�กับ
บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป�นวัตถุดิบให�กับ
โรงงานผลิตยางรถยนต�ที่ประเทศจ�น ความร�วมมือ
ทางการค�าในครั�งนี้ส�งผลให� บร�ษัทฯ มีส�วนแบ�งทาง
การตลาดในประเทศจ�นเพิ่มข� ้น และเป�นการสร�าง
ความร�วมมือทางด�านผลิตภัณฑ�ใหม�ให�กับกลุ�ม ปตท. 

พัฒนาการที่สำคัญ ป� 2557

มกราคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� 
พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ�มรดกไทย ให�แก�
นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� เน่ือง
จากเป�นผู�สนับสนุนการดำเนินงานด�านศิลปวัฒนธรรม
ของชาติประจำป� พ.ศ. 2556

บร�ษัทฯ สามารถเพิ่มช�องทางการจัดจำหน�ายสไตร�น
ทางรถบรรทุก ซ�ง่ให�กำไรต�อหน�วยสูงข�น้ และสามารถ
เพ่ิมปร�มาณการขนส�งได�กว�า 1,000 ตันต�อเดือน  

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� เข�าร�วม
การประชุมนานาชาติ World Economic Forum 2014 
เวทีเศรษฐกิจโลกที่ได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวาง
ในระดับนานาชาติ 

กุมภาพันธ�

เร�ม่ดำเนินการก�อสร�างขยายท�าเร�อ Wharf 3 ในโครงการ 
Capacity Improvement เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให�สามารถ
ขนถ�ายสินค�าได�มากข�น้ และรองรับโครงการ Upstream 
Project for Hygiene and Value Added Products 
(UHV) และโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

มีนาคม

บร�ษัทฯ ได�รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) 
2013 ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน จาก
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห�งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห�งชาติ 

เมษายน

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก EPS ได�นำ Averis Tech-
nology มาเสร�มความแข็งแกร�งของกระบวนการผลิต 
เป�นผลให�สามารถลดการใช�สารเคมี สาธารณูปโภค 
และสามารถดำเนินการผลิตได�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ
อย�างมีเสถียรภาพที่สูงข�้น

บร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการต�อต�านคอร�รัปชัน Call to 
Action : Anti-Corruption and the Global Development 

Agenda ของ UN Global Compact (UNGC) 
ด�วยความมุ�งม่ันท่ีจะร�วมพัฒนาและสรรสร�าง
ความเป�นอยู�ท่ีดีของประชาคมโลกให�เกิดข�น้
อย�างต�อเนื่องด�วยความสมัครใจ

09•รายงานประจำาปี 2557



พิธ�เป�ดโรงงาน NANO Chemical ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พีซ� จังหวัดระยอง โดยมีผลิตภัณฑ�
แรกเป�นผงสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ�าเช�้อแบคทีเร�ย 
(POLIMAXX BANBAX) ได�มากกว�าร�อยละ 99 ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบของประเทศญ่ีปุ�น (JIS Z 2801)

กรกฎาคม

บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นกู� ชนิดระบุช�อ่ผู�ถือประเภทไม�ด�อย
สิทธ� ไม�มีหลักประกันและมีผู�แทนผู�ถือหุ�นครั�งท่ี 1/2557 
วงเง�น 15,000 ล�านบาท โดยเง�นท่ีได�จากการออกหุ�นกู� 
จะนำไปใช�ชำระคืนหุ�นกู�และเง�นกู�ที่ครบกำหนด ส�วน
ที่เหลือจะเป�นเง�นทุนหมุนเว�ยน 

บร�ษัทฯ ขยายกำลังผลิตโรงผสมน�ำมันหล�อลื่นพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ (Lube Blending Business 
Improvement) โดยขยายกำลังการผสมน�ำมันหล�อล่ืน
เพิ่มเป�น 72 ล�านลิตรต�อป� รองรับกับปร�มาณความ
ต�องการใช�ท่ีเพ่ิมสูงข�น้ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการเข�าสู�ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซ�ยน AEC

กันยายน

บร�ษัทฯ และกลุ�มเลี่ยวไพรัตน� ได�ลงนามบันทึกข�อ
ตกลงยุติคดีที่มีต�อกันทั�งหมด ทำให�บร�ษัทฯสามารถ
จัดโครงสร�างบร�หารจัดการสินทรัพย�รวมทั�งทรัพย�สิน
ท่ีมีอยู�ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพมากข�้น

โรงงานโพลิโพรพิลีน ได�ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม
โครงการ Technical Service Agreement (TSA) ของ
Licensor Novolen ซ�ง่จะทำให�ลดต�นทุนการผลิต และ 
เพ่ิมผลิตภัณฑ�เกรดใหม�ๆ  เข�าสู�ตลาด เช�น เกรดพิเศษ
สำหรับผลิตภัณฑ�ผ�าอ�อม

การลงนามความร�วมมือทางการค�าเพ่ือจำหน�ายน�ำมัน
หล�อล่ืน ให�กับบร�ษัทฯ CPC Corporation สาธารณรัฐจ�น 
(ไต�หวัน)

ตุลาคม

บร�ษัทฯ ร�วมกับบร�ษัท ป�คนิคพลาส อินดัสเทร�ยล จำกัด 
เป�ดตัวผลิตภัณฑ�พลาสติกผสมสีธรรมชาติ (Natural 
Color Compound) ครั�งแรกในประเทศไทย นำร�อง
ผลิตบรรจุภัณฑ�บรรจุอาหารที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
ปลอดภัยต�อสุขภาพ ทนความร�อน สีไม�ซ�ดจาง พร�อม
ขยายตลาดสู�ผลิตภัณฑ�พลาสติกอ่ืน จำหน�ายท่ัวโลก

ธันวาคม

บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการ NOx Reduction โดยมี
เป�าหมายลดการปล�อยก�าซไนโตรเจนไดออกไซด� ด�วย
การปรับเปลี่ยนหัวเผาแบบใหม�ในโรงไฟฟ�า (CHP1)

การลงนามต�อสัญญาการกู�ยืมเง�นระหว�างกัน (Inter-
Company Borrowing & Lending) กับ บร�ษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) เป�นระยะเวลา 1 ป� เพ่ือบร�หารจัดการ
สภาพคล�องให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด

การลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือโครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเช�งนิเวศร�วมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เมืองคิตะ คิวชู ประเทศญ่ีปุ�น โดยจะใช�เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ไออาร�พีซ� เป�นพื้นที่ต�นแบบ

พฤศจ�กายน

บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�นสมาช�ก DJSI ดัชนีความย่ังยืน
ที่ได�รับการยอมรับในระดับโลก ประเภท Emerging 
Markets 2014 ในกลุ�ม Oil & Gas Industry

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM Year-
book 2015 ให�อยู�ในกลุ�ม Bronze Class

บร�ษัทฯ ได�รับรางวัลพัฒนาการสูงสุดของกลุ�มอุตสาห-
กรรม (Industry Mover)

บร�ษัทฯ ได�รับการประเมินการจัดอันดับการดำเนินงาน
ด�านการต�อต�านคอร�รัปชัน หร�อ Anti-Corruption 
Progress Indicator ระดับ 4 (Certified)  จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  
(ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน� 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานโพลิเอทิลีน 
จาก PE natural เป�น PE-Pipe grade โดยเพ่ิมกำลัง
การผลิต PE-Pipe grade จาก 45,416 ตันต�อป� ในป� 
2557 เป�น 120,000 ตันต�อป� ในป� 2558

10•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



พิธ�เป�ดโรงงาน NANO Chemical ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พีซ� จังหวัดระยอง โดยมีผลิตภัณฑ�
แรกเป�นผงสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ�าเช�้อแบคทีเร�ย 
(POLIMAXX BANBAX) ได�มากกว�าร�อยละ 99 ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบของประเทศญ่ีปุ�น (JIS Z 2801)

กรกฎาคม

บร�ษัทฯ ได�จำหน�ายหุ�นกู� ชนิดระบุช�อ่ผู�ถือประเภทไม�ด�อย
สิทธ� ไม�มีหลักประกันและมีผู�แทนผู�ถือหุ�นครั�งท่ี 1/2557 
วงเง�น 15,000 ล�านบาท โดยเง�นท่ีได�จากการออกหุ�นกู� 
จะนำไปใช�ชำระคืนหุ�นกู�และเง�นกู�ที่ครบกำหนด ส�วน
ที่เหลือจะเป�นเง�นทุนหมุนเว�ยน 

บร�ษัทฯ ขยายกำลังผลิตโรงผสมน�ำมันหล�อลื่นพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ (Lube Blending Business 
Improvement) โดยขยายกำลังการผสมน�ำมันหล�อล่ืน
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ท่ีมีอยู�ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพมากข�้น

โรงงานโพลิโพรพิลีน ได�ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม
โครงการ Technical Service Agreement (TSA) ของ
Licensor Novolen ซ�ง่จะทำให�ลดต�นทุนการผลิต และ 
เพ่ิมผลิตภัณฑ�เกรดใหม�ๆ  เข�าสู�ตลาด เช�น เกรดพิเศษ
สำหรับผลิตภัณฑ�ผ�าอ�อม

การลงนามความร�วมมือทางการค�าเพ่ือจำหน�ายน�ำมัน
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(ไต�หวัน)

ตุลาคม
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ปลอดภัยต�อสุขภาพ ทนความร�อน สีไม�ซ�ดจาง พร�อม
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ธันวาคม
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สภาพคล�องให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด
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อุตสาหกรรม ประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เมืองคิตะ คิวชู ประเทศญ่ีปุ�น โดยจะใช�เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ไออาร�พีซ� เป�นพื้นที่ต�นแบบ

พฤศจ�กายน

บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�นสมาช�ก DJSI ดัชนีความย่ังยืน
ที่ได�รับการยอมรับในระดับโลก ประเภท Emerging 
Markets 2014 ในกลุ�ม Oil & Gas Industry

บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM Year-
book 2015 ให�อยู�ในกลุ�ม Bronze Class
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บร�ษัทฯ ได�รับการประเมินการจัดอันดับการดำเนินงาน
ด�านการต�อต�านคอร�รัปชัน หร�อ Anti-Corruption 
Progress Indicator ระดับ 4 (Certified)  จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  
(ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน� 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานโพลิเอทิลีน 
จาก PE natural เป�น PE-Pipe grade โดยเพ่ิมกำลัง
การผลิต PE-Pipe grade จาก 45,416 ตันต�อป� ในป� 
2557 เป�น 120,000 ตันต�อป� ในป� 2558
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12•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รางวัลแห�งความสำเร�จป� 2557

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด�นประจำป� 2557
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลบุคคลตัวอย�าง
ภาคธุรกิจป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ�
จากมูลนิธ�สภาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย

รางวัลองค�กร CSR ที่มีความเป�นเลิศ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย�

รางวัล Asia Pacific
Entrepreneurship Awards 2014
จาก Enterprise Asia

รางวัล Best Investor Relations
by Company in 2014
จาก Corporate Governance Asia

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด�น
ประจำป� 2557
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
และ CSR Club

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาชิกแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน
การทุจร�ต Collective Action Coalition 
Against Corruption (CAC)
จากองค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน (ประเทศไทย)

รางวัล Golden Peacock Global
Award for Excellence in
Corporate Governance 2014
จากสถาบัน Institute of Directors (IOD), India

รางวัล Thailand Top Company
Awards 2014
จากนิตยสาร Business Plus
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14•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รางวัล ICT Best Practice
Awards 2014
จากบร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน)

ใบรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2005
จากบร�ษัท บูโร เวอร�ทัส เซอทิฟ�เคช่ัน
(ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล CSR Recognition 2014:
Most Improved CSR
จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

รางวัล Company Secretary
Awards
จากวารสาร Corporate Governance Asia

ปฏิทินดีเด�น
รางวัล "สุร�ยศศิธร" ประจำป� 2557
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ�แห�งประเทศไทย

รางวัล Thailand ICT
Excellence Awards 2013
จากสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห�งประเทศไทย

รางวัล EIA Monitoring Awards 2014
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ�าร�วม

รางวัล Corporate Governance Asia
Recognition Awards 2014
ประเภท Outstanding Companies
on Corporate Governance
จากวารสาร Corporate Governance Asia

โครงการวางท�อส�งผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม โครงการท�าเทียบเร�อ

บร�ษัทฯ จัดอยู�ใน 20 อันดับแรกของบร�ษัท
ชั้นนำในเอเชีย ที่มีการพัฒนาอย�างยั่งยืน
จากสำนักข�าว Channel NewsAsia

ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับในกลุ�ม 100 
อันดับหลักทรัพย�ที่ดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน มีความ
โดดเด�นด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล
จากสถาบันไทยพัฒน�
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คณะกรรมการบร�ษัท 

คณะผู�บร�หาร 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การควบคุมภายใน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

BOARD
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท



คณะกรรมการบร�ษัท 

คณะผู�บร�หาร 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การควบคุมภายใน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

BOARD
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท



คณะกรรมการบร�ษัท

นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการบร�ษัท

นายสรัญ รังคสิร�
กรรมการ /
ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

นายเชิดพงษ� สิร�ว�ชช�
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุรงค� บูลกุล
กรรมการ /
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
กรรมการ

นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายประสิทธ�์ สืบชนะ
กรรมการ

18•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบร�ษัท

นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการบร�ษัท

นายสรัญ รังคสิร�
กรรมการ /
ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
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กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการสรรหา
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กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายประสิทธ�์ สืบชนะ
กรรมการ
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20•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

นายกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

พลโทสสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายทรงภพ พลจันทร�
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นายประมวล จันทร�พงษ�
กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมนึก บำรุงสาลี
กรรมการ

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการ /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการผู�จัดการใหญ� /
เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ

20•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
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กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

พลโทสสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน
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กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นายประมวล จันทร�พงษ�
กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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กรรมการ

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการ /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการผู�จัดการใหญ� /
เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ
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22•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการ
จำานวนหุ้น IRPC : 10,000 หุ้น เป็นร้อยละ 0.00005  
อายุ : 59 ปี

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

การศึกษา/ การอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 
 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร   
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7  
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 รุ่นที่ 8 (วตท. 8)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 24/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 51/2547
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 14/2547 
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2555

ประสบการณ์ทำางาน
• 2556  กรรมการ  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด   
  (มหาชน)
• 2554 - 2556  กรรมการ  
  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 2554  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
  ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2553 - 2555  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามัน 
  ปิโตรเลียม  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2554  กรรมการและที่ปรึกษาประธาน  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• 2553  คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควร 
  ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
• 2552 - 2556  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
• 2552 - 2554  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2552  ประธานคณะอนุกรรมการกำากับแนวทาง 
  หน่วยปฏิบัติการกลาง  
  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม
  จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ 
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 
   มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ี
• 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
  มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย 
• 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา 
  อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก    
  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2553 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น  
• 2553 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษา  
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอำานวยการ  
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย   
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย  
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557)



23•รายงานประจำาปี 2557

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี    
อายุ : 69 ปี

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

การศึกษา/ การอบรม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.A. Economics Georgetown University, USA
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 (วปอ.) รุ่นที่ 40
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
 ในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
 สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
 (นบส.1) 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) รุ่นท่ี 10/2547
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 13/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 104/2551
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 27/2552

ประสบการณ์ทำางาน
• พ.ย. 2554 - ต.ค. 2557  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2549 - 2551  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/   
  กรรมการสรรหา  
  บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
• 2548 - 2550  ประธานกรรมการ  
  บริษัท โรงกล่ันน้ำามันระยอง จำากัด (มหาชน) 
• 2547 - 2551  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม  
  จำากัด (มหาชน)
• 2547 - 2551  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
• 2546 - 2550  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2546 - 2550  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด  
  (มหาชน)  
• 2546 - 2547  ประธานกรรมการ  
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• 2545 - 2549  ปลัดกระทรวงพลังงาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด  
  (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
  บริษัท โซลาร์ตรอน จำากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เงินทุนแอ๊ดวานซ์ จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• 2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำากัด
• 2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
  บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำากัด
• 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำากัด

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552)



24•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 57 ปี

นายวุฒิสาร ตันไชย

การศึกษา/ การอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Master of Policy Science (M.P.S.) International   
 Program, Saitama University, Japan
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
 สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำางาน
• 2555  กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหา 
  และกำาหนดค่าตอบแทน  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน  เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
• ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์  
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปัจจุบัน  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  (ลำาดับที่ 192)
• ปัจจุบัน  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 
• ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
• ปัจจุบัน  กรรมการ  
  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
• ปัจจุบัน ทีป่รึกษา คณะกรรมการการกระจายอำานาจ  
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ปัจจุบัน  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
• ปัจจุบัน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552)

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี   
อายุ : 58 ปี

นายสรัญ รังคสิริ

การศึกษา/ การอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.S. Management, Polytechnic Institute of New York, USA
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,  
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
 การลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5  
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 61/2548
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 19/2548

ประสบการณ์ทำางาน
• 2554 - ก.ย. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำามัน 
   บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2554 - ก.ย. 2556  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำากัด 
• 2554 - ก.ย. 2556  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำากัด 
• 2554 - ก.ย. 2556  ประธานกรรมการ  
  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
• 2553 - 2554  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  การตลาดขายปลีก  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2552 - 2553  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2551 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
  ปิโตรเลียมขั้นปลาย  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนด 
  ค่าตอบแทน/ กรรมการกำากับดูแลกิจการ  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด  
  (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด 

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556)
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กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จำานวนหุ้น IRPC : 35,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00017  
อายุ : 60 ปี

นายสุรงค์ บูลกุล

การศึกษา/ การอบรม
• Bachelor of Science in Industrial Engineering and  
 Operations Research, Syracuse University, New York, USA
• Master of Engineering in Operations Research,  
 Cornell University, New York, USA
• Master of Business Administration, Cornell University,  
 New York, USA
• PMD, Harvard University, Boston, USA
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  
 (ปปร.) รุ่นที่ 8
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 
 ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 4919
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
• วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
 ศาลยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง  
 (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
• สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย หลักสูตร Thai Intelligent  
 Investors รุ่นที่ 1
• สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 2
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 121/2552

ประสบการณ์ทำางาน
• พ.ค. 2556 - 2557  กรรมการบริหาร  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2552 - 2555  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
• 2551 - 2552  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556)
ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2557 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
  บริษัท Sakari Resources Limited  
• 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
  บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จำากดั
• 2556 - ปัจจุบัน  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2556 - ปัจจุบัน  ประธานสภาธุรกิจไทย - มาเลเซีย  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



26•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการ
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี  
อายุ : 55 ปี

นายสมบัติ นราวุฒิชัย

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท MBA (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 2
• หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ  
 ธนาคารกสิกรไทย ปี 2526
• ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขทะเบียน 4976  
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 15

ประสบการณ์ทำางาน
• 2557  กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  การกลับไปใช้สิทธิในบำาเหน็จบำานาญ 
  ตามพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญ   
  ข้าราชการ พ.ศ. 2494
• 2549 - 2554, 2557  คณะอนุกรรมการคัดเลือก (Selection  
  Sub-Committee) ในโครงการ Board  
  of the Year Awards สมาคมส่งเสริม 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2555 - 2556  คณะทำางานกำาหนดมาตรฐานความรู ้
  และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำาการ 
  ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2554 - 2556  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
  เกี่ยวกับการกำากับดูแลผู้ให้บริการด้าน 
  หลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ก.ล.ต.
• 2554 - 2556  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2554 - 2556  คณะกรรมการโครงการสำารวจการกำากับ  
  ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี  
  2554 - 2556 (Steering Committee)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย (IOD)
• 2553 - 2556  เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน   
• 2549 - 2552  ผู้ช่วยผู้จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  บริหารงานสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• 2548 - 2549  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำากัด
• 2543 - 2548  รองกรรมการผู้อำานวยการ  
  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำากัด  
  (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน 
  บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
• ปัจจุบัน  กรรมการ  
  สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
• ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  
  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557)

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
จำานวนหุ้น IRPC : 260,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00127  
อายุ : 55 ปี

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

การศึกษา/ การอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• (M.P.A.), Roosevelt University, IL USA
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) รุ่นที่ 4/2549
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552
• หลักสูตร Public Director Institute (PDI)  
 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นท่ี 5/2553
• หลักสูตร “นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”  
 วิทยาลัยการยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 15/2553 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
 การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ 
 พลังงาน รุ่นที่ 1 (วพน. รุ่นที่ 1)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ  
 “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 1
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)  
 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนา 
 ผังเมืองมหานคร รุ่นที่ 3
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 121/2552

ประสบการณ์ทำางาน
• 2544 - 2550  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ  
  สำานักพระราชวัง

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/  
  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ปัจจุบัน  กรมวังผู้ใหญ่ สำานักพระราชวัง
• ปัจจุบัน  คณะกรรมการดำาเนินการจัดงานกาชาด  
  สภากาชาดไทย
• ปัจจุบัน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  
  โรงเรียนราชวินิตประถม
• ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554)
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กรรมการ
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี    
อายุ : 58 ปี

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
• หลักสูตร Strategic for Improving Director’ Effectiveness,  
 Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 10  
 (Chief Information Officer : CIO) สถาบันทรัพยากรมนุษย์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำาเร็จ  
 รุ่นที่ 2 (Managing People for HR Executive)  
 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง :  
 ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2)  
 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร 
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ประจำาปี 2553  
 รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 15 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
 (TEPCoT) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครอง วิทยาลัยการ 
 ยุติธรรมการปกครอง สำานักงานศาลปกครอง (บยป.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 90/2550
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 20/2550 

ประสบการณ์ทำางาน
• 2555 - 2557 กรรมการ  
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง  
  จำากัด (มหาชน)
• 2554 - 2557 ประธานกรรมการ  
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2553 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• 2553 - 2555 กรรมการ  
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์  
  ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
• 2553 กรรมการ  
  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล  
  จำากัด
• 2552 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  การเคหะแห่งชาติ

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)
• 2552 - 2554 กรรมการการเคหะแห่งชาติ
• 2551 - 2553 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา 
  อสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ 
• 2551 - 2553 กรรมการ  
  บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
• 2550 - 2551 กรรมการ  
  บริษัท บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล 
  จำากัด
• 2549 - 2551 รองอธิบดีกรมธนารักษ์  
  สังกัดกระทรวงการคลัง
ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• 2557 - ปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวงการคลัง
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง  
  สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  ธนาคารออมสิน
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
• 2554 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  
  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด
• 2550 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาพิเศษสำานักงานศาลปกครอง



28•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี    
อายุ : 57 ปี 

พลโทสสิน ทองภักดี

การศึกษา/ การอบรม
• โรงเรียนเตรียมทหาร
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำา  
 ชุดที่ 68/2532
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหาร  
 รุ่นที่ 40/2541
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 
 ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24/2554 
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. รุ่นที่ 7/87 FT.KNOX, KY  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรนายทหารซ่อมบำารุง FT.KNOX, KY  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทำางาน
• 2550  รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
• 2546  ผู้อำานวยการกอง  
  กรมยุทธการทหารบก
• 2543  ฝ่ายเสนาธิการ  
  ประจำากรมยุทธการทหารบก  
  (อัตรา พ.อ.(พ))
• 2540  รองผู้อำานวยการกอง  
  กรมยุทธการทหารบก 
ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• 2555 - ปัจจุบัน  เจ้ากรมยุทธการทหารบก

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557)

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี   
อายุ : 55 ปี

นายกฤษฎา อุทยานิน

การศึกษา/ การอบรม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MSc.(Fiscal Studies) University of Bath, UK 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
 (นบส.) รุ่นที่ 45/2548
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
 สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 4
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551
• หลักสูตร Public Director Institute (PDI)  
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นท่ี 7/2553
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 50/2549
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 75/2549

ประสบการณ์ทำางาน
• ต.ค. 2556 - ก.ค. 2557  กรรมการ  
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
   และขนาดย่อม
• เม.ย. 2554 - ก.ย. 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   
  กระทรวงการคลัง
• ก.ย. 2550  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน  
  (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำานักงานเศรษฐกิจ 
  การคลัง กระทรวงการคลัง
• ต.ค. 2548  รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 
  การคลัง กระทรวงการคลัง

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
  กระทรวงการคลัง
• ปัจจุบัน  กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• ปัจจุบัน  กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554)
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กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี   
อายุ : 61 ปี

นายทรงภพ พลจันทร์

การศึกษา/ การอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Ph.D. (Geology), University of London, UK
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง  
 วิทยาลัยยุติธรรมการปกครอง (บยป.) รุ่น 3
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 
• Advanced Executive Program, Kellogg School of  
 Management, Northwestern University, USA 
• ASEAN Executive Program, New York, USA
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำานักงาน ก.พ. (นบส.1) รุ่นที่ 42
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 23/2547
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2547 

ประสบการณ์ทำางาน
• 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
• 2553 - 2557  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  กระทรวงพลังงาน
• 2549 - 2553  รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  กระทรวงพลังงาน
• 2545 - 2549  ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและ 
  ยุทธศาสตร์  
  สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
  กระทรวงพลังงาน
• 2543  หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน  
  กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  กรมทรัพยากรธรณี 
• 2539  รองประธานหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (DCEO)  
  องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ    
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ 
  กำาหนดค่าตอบแทน  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• 2557 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
  พลังงาน

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556)

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี   
อายุ : 57 ปี

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

การศึกษา/ การอบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายเนติฯ
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มูลนิธิพัฒนางานอัยการ) Bristol University
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16

ประสบการณ์ทำางาน
• 2554 - 2555  กรรมการบริษัทประกันสินเชื่อ 
  อุตสาหกรรมขนาดย่อม
• 2546 - 2547  ที่ปรึกษาสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
• 2545 - 2554  กรรมการปรับโครงสร้างหนี้  
  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ 
• 2556 - ปัจจุบัน  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
  สำานักงานที่ปรึกษากฎหมาย 
  สำานักงานอัยการสูงสุด
• 2545 - ปัจจุบัน  กรรมการปรับโครงสร้างหนี้  
  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
• 2545 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา  
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555)



30•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี   
อายุ : 60 ปี

นายประมวล จันทร์พงษ์

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำาลัง  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2522
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546
• Certificate of Rational Use of Energy  
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• สามัญวิศวกร สฟก. 1094
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  
 รุ่นที่ 6 (วปม.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผู้นำาวิสัยทัศน์รุ่นที่ 45) วิทยาลัย 
 นักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นท่ี 2 กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตรการบริหารงานสำาหรับนักบริหารระดับกลาง  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำางาน
• 2556 - 2557  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
  อนุรักษ์พลังงาน
• 2540 - 2544 อนุกรรมการและเลขานุการพิจารณา 
  เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ ์
  ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
  สิ่งแวดล้อม
• 2540 - 2544 กรรมการคณะกรรมการพิจารณา 
 และ 2552 - 2553 เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ ์
  ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
  สิ่งแวดล้อม
• 2537 - 2549 อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• 2557 - ปัจจุบัน  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)

กรรมการ
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี    
อายุ : 58 ปี 

นายสมนึก บำารุงสาลี

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง  
 สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (นบส.) รุ่นที่ 2/2551
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
 พลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 65/2552
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับ 
 นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
• หลักสูตรนักบริการระดับสูง 2 สำานักงานคณะกรรมการ 
 ข้าราชการพลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 5/2556
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
 รุ่นที่ 5/2557

ประสบการณ์ทำางาน
• 2556 - 2557  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
  กระทรวงพลังงาน
• 2554 - 2556  รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
  กระทรวงพลังงาน 
• 2549 - 2554  ผู้อำานวยการสำานักความปลอดภัย 
  ธุรกิจน้ำามัน กรมธุรกิจพลังงาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557)



31•รายงานประจำาปี 2557

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
จำานวนหุ้น IRPC : 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02936 
อายุ : 57 ปี 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

การศึกษา/ การอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  
 รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับ 
 นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นที่ 16/2556
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 132/2553
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 38/2555
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk  
 Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD) รุ่นที่ 12/2555

ประสบการณ์ทำางาน
• ต.ค. 2556 - 2557 กรรมการบริหาร/  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ม.ค. 2555 - ต.ค. 2556 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• ต.ค. 2554 - ก.ย. 2556 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที โกลบอล 
  เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
• 2553 - ก.ย. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• มี.ค. 2552 - ต.ค. 2556 กรรมการ  
  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
   จำากัด (มหาชน)

• 2552 - 2553  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  แผนและบริหารบริษัทในเครือ  
  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2551 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการ 
  ด้านวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
• 2550 - 2551  ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการด้านธุรกิจ  
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/  
  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย 
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด  
  (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด 
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด 
• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด  
• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด

(เริ่มดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)

รายชื่อกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากประธานกรรมการ  มีผลวันที่ 17 มิ.ย. 2557
   และกรรมการบริษัทฯ 
2. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล  ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  มีผลวันที่ี่    1 ก.พ. 2557
3. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  มีผลวันที่ี่    1  ก.พ. 2557
4. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  มีผลวันที่ี่    1  ก.ค. 2557
5. นายณรงค์กร ชวาลสันตติ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  มีผลวันที่ี่  31 ส.ค. 2557
6. นายเจตน์ ธนวัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  มีผลวันที่ี่  31  ส.ค. 2557
7. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  มีผลวันที่  31  ส.ค. 2557



นายมานิตย� สุธาพร
ที่ปร�กษาปฏิบัติหน�าที่
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายกฎหมาย
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และดำรงตำแหน�งที่ปร�กษา
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบัญชีและการเง�น

นายพ�ระพงษ� อัจฉร�ยชีว�น
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั่น

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายพาณิชยกิจและการตลาด
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบุคคลและบร�หาร
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 1 พฤศจ�กายน 2557

นายว�ทวัส สวัสด์ิ-ชูโต
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายแผนธุรกิจองค�กร
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557

คณะผู�บร�หาร

32•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



นายมานิตย� สุธาพร
ที่ปร�กษาปฏิบัติหน�าที่
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายกฎหมาย
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และดำรงตำแหน�งที่ปร�กษา
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบัญชีและการเง�น

นายพ�ระพงษ� อัจฉร�ยชีว�น
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั่น

นายชาญศิลป� ตร�นุชกร
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายพาณิชยกิจและการตลาด
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายบุคคลและบร�หาร
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 1 พฤศจ�กายน 2557

นายว�ทวัส สวัสด์ิ-ชูโต
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
สายแผนธุรกิจองค�กร
ดำรงตำแหน�ง
ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557

คณะผู�บร�หาร

33•รายงานประจำาปี 2557



34•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
จำานวนหุ้น IRPC : 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02936 
อายุ : 57 ปี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

การศึกษา/ การอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  
 รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับ 
 นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุ่นที่ 16/2556
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 132/2553
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 38/2555
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk  
 Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD) รุ่นที่ 12/2555

ประสบการณ์ทำางาน
• ต.ค. 2556 - 2557 กรรมการบริหาร /  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ม.ค. 2555 - ต.ค. 2556 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• ต.ค. 2554 - ก.ย. 2556 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที โกลบอล 
  เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
• 2553 - ก.ย. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• มี.ค. 2552 - ต.ค. 2556 กรรมการ  
  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
   จำากัด (มหาชน)
• 2552 - 2553  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  แผนและบริหารบริษัทในเครือ  
  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• 2551 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการ 
  ด้านวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
• 2550 - 2551  ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการด้านธุรกิจ  
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /  
  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / 
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย 
  บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) 
• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด  
  (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด 
• ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด 
• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด  
• พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 
จำานวนหุ้น IRPC : 1,340,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00656 
อายุ : 63 ปี

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• หลักสูตร Senior Executive Program, Sasin Graduate  
 Institute of Business Administration of Chulalongkorn  
 University 
• หลักสูตร Executive Leadership Program, NIDA-Wharton  
 Aresty Institute of Executive Education, The Wharton  
 School University of Pennsylvania
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
 สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 6 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 80/2549
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial  
 Statements (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD) รุ่นที่ 2/2549

ประสบการณ์ทำางาน
• ม.ค. 2557 - ต.ค. 2557 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ธ.ค. 2555 - พ.ย. 2556 กรรมการ  
  บริษัท Business Service Alliance จำากัด
• ก.ค. 2554 - ม.ค. 2556 ประธานกรรมการ  
  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำากัด
• ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
• ก.ค. 2552 - ก.ย. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  แยกก๊าซธรรมชาติ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
• ก.ย. 2546 - มิ.ย. 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
 • ก.ค. 2544 - ส.ค. 2546 ผู้จัดการฝ่ายระบบท่อจัดจำาหน่าย 
  ก๊าซธรรมชาติ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
• มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
• พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด
• เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
  บริษัท ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด
• เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จำากัด
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ตำาแหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด  
  (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
• พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด
• มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด
• ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำากัด
• ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด
• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี    
อายุ : 56 ปี

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติ) เกียรตินิยม อันดับ 1  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• PTT Executive Program, GE CROTONVILLE, USA
• PTT Leadership Development Program III
• Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 155/2555

ประสบการณ์ทำางาน
• ก.พ. 2554 - ต.ค. 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  การเงินและบัญชีองค์กร  
  บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น  
  จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2553 - ม.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  การเงินและบัญชีองค์กร  
  บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น  
  จำากัด (มหาชน)
• 2551 - 2554 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำากัด
• ธ.ค. 2550 - ก.ย. 2553 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร  
  บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น  
  จำากัด (มหาชน)
• 2544 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด  
  (มหาชน)
• 2538 - 2544 ผู้จัดการส่วนวัตถุดิบและวางแผนผลิต  
  บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด  
  (มหาชน)
• 2538 - 2544 ผู้จัดการส่วนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  
  บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด  
  (มหาชน)
• 2528 - 2537 ผู้จัดการแผนกแผนจัดหาน้ำามัน  
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
• 2528 - 2537 ผู้จัดการแผนกเศรษฐกิจการเงิน  
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
• 2525 - 2528 นักวิเคราะห์  
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร
จำานวนหุ้น IRPC : ไม่มี    
อายุ : 59 ปี

นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน
• มี.ค. 2556 - ส.ค. 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายบุคคลและบริหาร
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)  
• ม.ค. 2552 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
• 2546 - 2551          ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• 2556 - ปัจจุบัน         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

(ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)

ท่ีปรึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย 
จำานวนหุ้น IRPC : 50 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000
อายุ : 61 ปี

นายมานิตย์ สุธาพร

การศึกษา/ การอบรม
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  
 (นบส.1) สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 (สำานักงาน ก.พ.)
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.)  
 รุ่นท่ี 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 1 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 134/2553

ประสบการณ์ทำางาน
• ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2557 ที่ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• มี.ค. 2556 - ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายกฎหมาย  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• พ.ค. 2555 - ก.พ. 2556 ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลงานคด ี
  แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2557 ประธานกรรมการ   
  บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด
• ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2557 กรรมการ  
  บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด
• ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2557 กรรมการ  
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
• ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2557 กรรมการ
  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด
• ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2557 กรรมการ  
  บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำากัด
• ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2557 กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำากัด
• มิ.ย. 2552 - ก.พ. 2556 รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายบุคคลและบริหาร  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• มี.ค. 2551 - พ.ค. 2555 ท่ีปรึกษา ทำาหน้าท่ีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  กำากับดูแลสำานักกฎหมาย 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ก.ย. 2550 - มี.ค 2551 ที่ปรึกษากฎหมาย  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในบริษัทมห�ชน
• ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษากฎหมาย  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจำ�กัดและอื่นๆ
ไม่มี

(พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย 
และดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2558)



38•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• พ.ย. 2554 - ส.ค. 2557 ประธานกรรมการ  
  บริษัท รักษ์ป่าสัก จำากัด
• ต.ค. 2554 - ก.พ. 2556  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   
  สายแผนธุรกิจองค์กร
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• ส.ค. 2554 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด
• ส.ค. 2554 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
• มี.ค. 2554 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
• พ.ย. 2553 - พ.ย. 2555 กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ไทย เอ บี เอส จำากัด
• พ.ย. 2553 - ก.ค. 2555 กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด 
• มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• มิ.ย. 2552 - ต.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผน
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2551 - พ.ค. 2552 กรรมการและรักษาการกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่  
  บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
• เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2551 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2548 - 2550  กรรมการ  
  Subic Bay Energy Company Limited
• 2547 - 2550 กรรมการ  
  FST Company Limited
• ก.ค. 2544 - มี.ค. 2550 ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยาน 
  และเรือขนส่ง  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
จำานวนหุ้น IRPC : 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00098 
อายุ : 55 ปี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

การศึกษา/ การอบรม
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20),  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 รุ่นที่ 20
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร  
 กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  
 New York, USA
• Advance Senior Executive Program (ASEP-5),  
 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA, Class 5
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.) รุ่นที่ 10
• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness  
 and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD 2556
• หลักสูตร LDP III Leadership Development Program  
 รุ่น 1/2557
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 85/2550
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 93/2554
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 12/2554

ประสบการณ์ทำางาน
• มี.ค. 2556 - ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายพาณิชยกิจและการตลาด  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• พ.ย. 2555 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด
• ต.ค. 2555 - ก.พ. 2556 รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายพาณิชยกิจและการตลาด
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• มิ.ย. 2555 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด  
  (มหาชน)
• มิ.ย. 2555 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด
• มิ.ย. 2555 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 
• ก.พ. 2555 - 2557      กรรมการ  
  บริษัท ระยองอะเซททิลีน จำากัด
• ธ.ค. 2554 - มิ.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำากัด
• พ.ย. 2554 - ก.ย. 2557 กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด

(ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557)



39•รายงานประจำาปี 2557

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร 
จำานวนหุ้น IRPC : 4,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00002 
อายุ : 54 ปี

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 และการถือครอง 

หลักทรัพย์ของผู้บริหาร (ณ วันที่ 2 มกราคม 2558)
แสดงในโครงสร้างจัดการหน้า 175

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

การศึกษา/ การอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MASTER OF SCIENCE (INDUSTRIAL ENGINEERING)  
 THE UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, USA
• SENIOR EXECUTIVE PROGRAM, สถาบันบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Senior Executive Program, London  
 Business School
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 146/2554
• หลักสูตร Financial Statements for Directors Program  
 (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 รุ่นที่ 12/2554 

ประสบการณ์ทำางาน
• 2556 - 2557      กรรมการ 
  บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด 
• 2555 - 2557      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายแผนธุรกิจองค์กร  
  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557      กรรมการ  
  บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด
• 2555 - 2557      กรรมการ  
  บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด
• 2554 - 2555      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  
  การค้าระหว่างประเทศ    
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2551 - 2553     ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงราคา 
  และวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• 2547 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้ำามันสำาเร็จรูป  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• 2557 - ปัจจุบัน      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์  
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

(ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557)



40•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 
มีประสบการณ์สูง ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน มีความ
สามารถในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำาหนด เป็นอย่างดี โดยมีนายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ เป็นประธาน  นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 
และนายกฤษฎา อุทยานิน เป็นกรรมการ ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ 
1. สอบทานรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานขอ้มูลสำาคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน  
ประจำาปี 2557 เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำาข้ึนอย่างถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชสีากล มีการเปิดเผยขอ้มูลทีส่ำาคัญ
ครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งได้รับฟังคำาชี้แจงจากผู้บริหารในสายบัญชีและการเงิน สอบถามจากผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 
และรับฟังการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลสำาคัญในการจัดทำารายงานทางการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้ว
โดยไม่มีเง่ือนไข รวมทัง้ได้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝา่ยจัดการเขา้รว่ม เพ่ือรบัฟังความเหน็ในการตรวจสอบรายงานทางการ
เงินอย่างอิสระพร้อมทั้งรับฟังแผนการตรวจสอบ ซ่ึงผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่พบประเด็นที่มีนัยสำาคัญ และไม่พบพฤติการณ์ 
อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ
2. สอบทานการกำากับดูแลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเนน้การดำาเนนิธรุกจิอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยได้สอบทาน
รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการดำาเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. สอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารความเส่ียงและติดตามผลการดำาเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง และได้เน้นย้ำาให้ผู้รับผิดชอบให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบและบำารุงรักษาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์   เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย เพียงพอในการใช้งาน รวมทั้งต้องให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน
4. สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพบว่าบริษัทฯ 
ยังคงดำาเนินการในเรื่องของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. สอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สนบัสนนุและผลักดันใหส้ำานกัตรวจสอบภายใน 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน สร้าง
ความเขา้ใจและการยอมรบัจากหนว่ยงานผูร้บัการตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่ง สง่เสรมิการสรา้งทศันคตแิละแรงจงูใจตอ่พนกังาน
และผู้บริหารให้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ และในปีนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการ
รบัเรือ่งรอ้งเรยีนเพ่ิมขึน้ทางตู ้ปณ. โดยมีสำานกัตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รวมทัง้มีการตรวจ
สอบและตดิตามผลการดำาเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน เพ่ือสรา้งความม่ันใจแกผู่ร้อ้งเรยีน นอกจากนีใ้นการตรวจสอบงานที่
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำาหนดให้มีการสอบทานความเพียงพอของจรรยาบรรณของการ
ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาจากคุณสมบัติ ความ
สามารถ ผลงานทีผ่า่นมา ประกอบกบัการกำาหนดอัตราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีและเหน็วา่มีความเหมาะสมแลว้จึงได้มีมติ
เห็นชอบการแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
โดยให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำาเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่  
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคล้องกบัขอ้กำาหนดของ ก.ล.ต. เพ่ือใหค้วามเชือ่ม่ันวา่ รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิผล ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ 
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 
และสำานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำาแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ 
เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ในสาระ
สำาคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
ปัจจุบัน ได้มีคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติหน้าท่ีกำากับดูแลงานด้านต่างๆ และในขณะเดียวกัน 
ได้ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
องค์กร

2. การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในเดือนตุลาคม ปี 2557 บริษัทฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในระดับคณะกรรมการบริษัทฯ และได้นำามาตรฐาน 
การบริหารความเสี่ยง ISO-31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
มาประยุกต์ใช้ มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานต่างๆ ในการ  
บริหารความเสี่ยงแต่ละระดับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk 
Management Process) ปรับปรุงและเพิ่มเติมเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง 
(Risk Register) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเครื่องมือที่นำามาใช้ และเตรียมการปรับเปลี่ยน Risk Assessment Matrix 
(RAM) สำาหรับประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2558 โดยการพัฒนาดำาเนินการตามหลักการ “Good Prioritization for 
Resource Optimization”
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3. การควบคุมภายในด้านมาตรการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลหน่วยงานที่มีระบบ 
การควบคุมภายในดีเด่นเพ่ือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นคุณค่าและความสำาคัญของระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

4. การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บรษิทัฯ  มุ่งเนน้คุณภาพของสารสนเทศและความปลอดภัยของระบบขอ้มูล โดยนำาระบบการบรหิารจดัการความม่ันคงปลอดภัย 
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้และให้ความสำาคัญกับการบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ให้
พร้อมใช้งานเพื่อให้ธุรกิจดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้ในปี 2557 ที่ผ่านมามีเหตุวิกฤตบ่อยครั้ง 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรก็สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำาเนินไปได ้
อย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่สามารถป้องกันทรัพย์สิน
จากการนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังดำาเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตอย่างอย่างต่อเนื่อง

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานกรรมการบริษัท



44•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการกำากับดูแล
กจิการทีดี่และมุ่งม่ันทีจ่ะนำาพาบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตสูค่วามเป็นเลศิตามวสิยัทศัน ์ด้วยประสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบิตักิารผลิต อีกทัง้ดำาเนนิ
มาตรการป้องกนั ควบคุม ปรบัปรงุ รวมทัง้แกไ้ขใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถานประกอบการและสิง่แวดล้อมนอ้ยทีส่ดุ  และสง่เสรมิ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเชื่อว่า สังคมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพดี ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกภาคส่วน
ในปี 2557 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ได้สนองตอ่เจตนารมณข์า้งตน้ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ด้วยภารกจิในการนำาเสนอแผน
กลยุทธ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2557 ที่มีส่วนประกอบของงานบรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
และความรับผิดชอบต่อสังคม และกำากับดูแล รวมทั้งติดตามให้บริษัทฯดำาเนินการและรายงานผลดำาเนินงานตามแผนและเป้าหมาย
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดทุกไตรมาส โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนท่ี 
กฎระเบียบบังคับใช้ และเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมและระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ และ 
สร้างความสมดุลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนั้นคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยังเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติการดำาเนินงานและแนวปฏิบัติด้าน
ต่างๆ อันเป็นการยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งในปี 2557  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีหลายประการตามแนวทางของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบของกรรมการ   
การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมชุมชนและสังคม ดังมีรายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45-67
จากการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทำาให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลต่างๆ กว่า 10 รางวัล ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศของการกำากับดูแลกิจการที่ดี รางวัลที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ได้รับการ
จัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & 
Gas Producer ซึ่งการกำากับดแูลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมนินี้ ที่มีอยู่ 3 มมุมองดว้ยกัน ไดแ้ก่ มมุมองทางเศรษฐกิจ 
(Economic Dimension) สังคม (Social Dimension) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) โดยการกำากับดูแลกิจการที่ดีจัด
อยู่ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ได้แก่ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี การกำากับองค์กร และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีคะแนนสูงถึง 93/100 
คะแนน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รางวัล Golden 
Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 การประเมินจาก ASEAN CG Scorecard จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำาใน
เอเชียที่มกีารพฒันาอย่างยั่งยืน โดยสำานักข่าวแชนแนลนิวส์เอเชีย (Channel NewsAsia) ร่วมกับหน่วยงาน ซีเอสอาร์ เอเชีย และรางวัล 
CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหค้ำาม่ันสญัญาวา่ จะรกัษาคุณภาพการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ ไวใ้หค้งอยูคู่่กบับรษิทัฯ และ
จะพัฒนาใหค้รบถว้นสมบรูณต์อ่ไปในระยะยาว เพ่ือยงัประโยชนต์อ่ทา่นผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่ ควบคู่ไปกบัการเจรญิกา้วหนา้
และเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายวัชรกิติ  วัชโรทัย)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี



45•รายงานประจำาปี 2557

รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้กำากับดูแลการดำาเนินกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบ และมาตรฐานตา่งๆ ทัง้ในระดับประเทศและ
สากล อีกทัง้ได้กำากบัใหก้ารดำาเนนิงานของบรษิทัเป็นไปตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรม
ความสำาเรจ็ในปี 2557 ทีส่ะทอ้นถงึการกำากบัดูแลกจิการทีดี่
ที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้แก่
ระดับส�กล

• ไออาร์พีซี ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging 
Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & Gas Producer เป็นปีแรก
• ไออารพี์ซี ได้รบัรางวลั Golden Peacock Global Award 
for Excellence in Corporate Governance 2014 เป็น
ครั้งที่ 2 หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2012
• ไออาร์พีซี ได้ยกระดับการรายงานความก้าวหน้า  
(Communication on Progress) ตอ่ UN Global Compact 
จากระดับ Active เป็นระดับ Advanced ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ของการรายงาน
• ไออาร์พีซี พัฒนาการจัดทำารายงานความยั่งยืน (SD 
Report) ประจำาปี 2557 ให้เป็นไปตามกรอบ GRI G4 เพื่อ
ให้การรายงานมีความครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น
ระดับภูมิภ�คอ�เซียน

• ไออาร์พีซี ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่งที่อยู่
ในกลุ่มคะแนนสูงสุด (มากกว่า 90 คะแนน) ในโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตาม 
หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำาปี 2556/57
• ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies 
on Corporate Governance และรางวัล Company Secretary 
of the Year Award 2014 จากนิตยสาร Corporate  
Governance Asia ฮ่องกง
ระดับประเทศ

• ไออารพี์ซี ได้รบัผลการประเมินโครงการสำารวจการกำากบั
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำาปี 2557 ที่
ระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี  

2552 - 2557 ซึ่งในปี 2557 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
• การรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2557 ซ่ึง
เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกัน
การทุจริตภายในองคก์รครบถ้วนตามเกณฑท์ี่ CAC กำาหนด
• บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress 
Indicator ระดับ 4 (Certified) จากสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2557

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้เกิดการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ โดยมี 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนด ผลักดันและกำากับให้
เกิดการนำาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2549 โดยให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนลงนามรบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิ
โดยมีผลบังคับใช้ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมกับ
การดำาเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจและตอกย้ำาด้วยการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ จุลสารไออุ่น และ
อินทราเน็ต เป็นต้น
บรษิทัฯ ได้ทบทวนและปรบัปรงุหลักเกณฑด้์านการกำากบัดูแล
กิจการที่ดีในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ CGR ฉบับปรับปรุง 2557 ซึ่งสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้นำาเกณฑ์ 
ASEAN CG Scorecard และ CAC เข้ามาผนวกเพ่ือให้
เกณฑ์มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการ
ประเมินที่ระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) ในปี 2557
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำาหลักเกณฑ์ในระดับสากลมา
ประยุกต์ใช้และดำาเนินการ อันได้แก่ การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 
การส่งเสริมด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม 
การสง่เสรมิด้านการตอ่ตา้นการทจุรติ ตามหลกัขอ้ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เข้ามาผนวกใน
แนวปฏิบัติที่ ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมี 
รายละเอียดของการปฏิบัติดำาเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังปรากฎ
ในรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2557



46•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ของบรษิทัฯ และ
บริษัทในเครือ ที่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังกลา่วอยา่งเป็นรปูธรรม คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ไออาร์พีซี ไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะนำาหลักสำาคัญในการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ Creation of Long 
Term Value, Responsibility, Equitable Treatment,  
Accountability, Transparency และ Ethics หรือที่เรียก 
ย่อว่า CREATE มาปรับใช้ในการดำาเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำาคัญของบริษัทฯ 
โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการ
บรหิารจัดการทีมี่ความเหมาะสม รวมทัง้ตอ้งดำาเนนิการเพ่ือ
ใหม่ั้นใจวา่ระบบบญัช ีรายงานทางการเงิน และการสอบบญัช ี
มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำาคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของ 
บรษิทัฯ ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมทีดี่ขององค์กร รวมทัง้สอดสอ่ง
ดแูลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

6. คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย
ขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี
ความสำาคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลตนเอง
รายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
8. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำาหนดจรรยาบรรณ 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง 
ลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ 
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ท้ังในเร่ืองทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ 
ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนั มีหนว่ยงานประชาสมัพันธแ์ละ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูล
กับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน
10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มี
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ 
มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
โดยสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
กิจการ ตามหลักกำากับดูแลกิจการที่ ดีสำาหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย (ตลท.) ได้ดังนี้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้นย่อมมี
สิทธิที่จะกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและ 
ตดัสนิใจในเรือ่งทีมี่หรอือาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสำาคัญตอ่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน 
ทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคิดเหน็ สทิธใินการลง
คะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วนัประชุม การเลอืกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพจิารณา
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพจิารณาส่วนแบ่ง
ในผลกำาไร/เงินปันผล และสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
รวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ บริษัทฯ ส่งเสริม
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1  ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง 
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ 
บรษิทัฯ และในกรณทีีมี่ความจำาเป็นเรง่ด่วนทีต่อ้งเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขหรือ 
กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น 
กรณีไป
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2557 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติ ให้มีการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 
ณ ห้อง EH 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
เลขที่ 88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ และ
ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2  ก�รแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้�

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำาหนดวัน Record Date เพื่อ
กำาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล เป็นวันที่ 5 
มีนาคม 2557 และมีมตกิำาหนด ใหมี้การจดัการประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 โดย
ได้เปิดเผยมตกิารประชมุ วนั เวลา สถานที ่และระเบยีบวาระ
การประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่ 
คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่
สำาคัญสำาหรบัการตดัสนิใจ โดยมีความเหน็กรรมการประกอบ
ไว้ด้วย รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมที่ผ่านมาซ่ึงมี 

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำาปี พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและ 
วธิกีารมอบฉนัทะ โดยระบรุายละเอียดทีส่ำาคัญไวอ้ยา่งชดัเจน
บริษัทฯ แจ้งนัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th 
พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
ท้ังหมดไว้บนเว็บไซต์ ในวันท่ี 7 มีนาคม 2557 เป็นการล่วงหน้า 
33 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 21 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากดัได้สง่ออกหนงัสอืเชญิประชมุเม่ือวันที ่19 
มีนาคม 2557 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อเน่ือง ฉบับละ 3 วัน 
ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 นอกจากนี้ 
ยังได้แจ้งเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และนักลงทุน
สถาบนัเพ่ิมเตมิในวารสารสำาหรบัผูถ้อืหุน้ IRPC Newsletter 
ฉบับที่ 12/2014 ซ่ึงจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งข่าวใน 
หลายช่องทางเพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ 
ล่วงหน้า เพ่ือให้เพียงพอต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม 
ประชุม
หนงัสอืเชญิประชมุมีรายละเอียดวาระการประชมุ โดยได้ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล มีการระบุข้อมูลสำาคัญประกอบการ
ตัดสินใจ อาทิ วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระ มีการระบชุือ่พรอ้มประวตักิรรมการทีต่อ้งการ
เสนอแต่งตั้ง วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
มีการระบชุือ่ผูส้อบบญัช ีชือ่สำานกังานสอบบญัช ีค่าสอบบญัชี
ประจำาปี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ การให้บริการบริษัทอ่ืน 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีการ 
เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำานวนเงิน 
ปันผลที่เสนอจ่าย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท เหตุผล
และข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้แสดงความเห็นกรรมการ 
ประกอบไว้ด้วยทุกวาระ 
นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยระเบียบปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ

1.3  ก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2557 ประธานทีป่ระชมุ
เปิดการประชุมเม่ือมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยได้เปิดการประชมุตาม
กำาหนดเวลา 09.30 น. ซึ่งในเวลาที่เริ่มเปิดการประชุมมี 
ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุ รวมจำานวนทัง้สิน้ 2,466 ราย รวม
จำานวนหุ้น 13,112,057,228 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.17 
ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ และมีสิทธิ 
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6.  นายสรัญ รังคสิร�
7.  นายกฤษฎา อุทยานิน
8.  นายณรงค�กร ชวาลสันตติ
9.  นายเจตน� ธนวัฒน�

2.  นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�

11.  นายวรว�ทย� ชัยลิมปมนตร�
12.  นายสมบัติ นราวุฒิชัย
13.  นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
กรรมการ

กรรมการ/ กรรมการบร�หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร และกรรมการผู�จัดการใหญ�

กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ผู�บร�หาร

1.  นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น รองกรรมการผู�จัดการใหญ�กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกล่ัน

3.  นายชาญศิลป� ตร�นุชกร

4.  นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง

5.  นายว�ทวัส สวัสด์ิ-ชูโต

6.  นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี

7.  นางสาวมนว�ภา จูภิบาล

2.  นายมานิตย� สุธาพร

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายพาณิชยกิจและการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายแผนธุรกิจองค�กร

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายบัญช�และการเง�น

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายบุคคลและบร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ จำานวนท้ังส้ิน 20,434,419,246 
หุ้น ของทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท จึงนับว่าครบ 
องค์ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้แนะนำา
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 
ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางให้ผู้ถือหุ้นได้ 
รับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 
1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการ 
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตาม 
ข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวันประชุม มีกรรมการท้ังหมด 13 ท่านจากท้ังหมด 15 ท่าน  
เข้าร่วมประชุม มีกรรมการ 2 ท่านท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
เนือ่งจากตดิภารกจิ คิดเป็นรอ้ยละ 86 ของกรรมการทัง้คณะ 
โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้รหิาร อันประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุม อีกทั้ง
ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย 
เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร 
จำานวน 2 คน สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูล 
รวมทั้งตัวแทนในการตรวจนับคะแนนทั้งหมด ประกอบด้วย
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ก่อนเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงกติกาและหลักเกณฑ์  
ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การออกเสียง 
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง รวมถึงวิธีการลง
คะแนนในบตัรลงคะแนน วธิกีารนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง
ชัดเจน และเม่ือมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระแล้ว 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำาถามในแต่ละวาระอย่าง
อิสระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดย
ประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรง
ประเดน็ จากนั้นจึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนั้นๆ โดยจัดให้
มีเจ้าหนา้ทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเสยีง โดยแยกเกบ็เป็นรายวาระ
และแจง้มติโดยแจงรายละเอยีดจำานวนหุน้ที่ลงมติเห็นดว้ย-
ไม่เห็นด้วย-งดออกเสียงอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความสับสน
สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำาเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วน
เก่ียวข้องได้ออกจากห้องประชุม อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ดีของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ดำาเนนิการประชมุตามลำาดับ
วาระการประชุม และไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยในปี 2557 ไม่มีการขอเพิ่มวาระ
จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสรุปการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง 
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอย
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน  

ผู้สอบบัญชี
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย (ทำาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
กรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)
1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา  
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด
ตัวแทนในการตรวจนับคะแนน
1. นายธวัช กิจกังวาล  
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. นางสาวกอบสกาว เอี่ยมสุรีย์  
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.05 น.)
มีผูถ้อืหุน้มาประชมุรวมทัง้สิน้ 3,875 ราย โดยมาประชมุด้วย
ตนเอง 2,020 ราย และรบัมอบฉนัทะ 1,855 ราย รวมจำานวน
หุ้นทั้งสิ้น 13,408,706,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.62

การประชุมได้ใช้เวลาดำาเนินการทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 35 นาที
บรษิทัฯ ได้จดัสง่รายงานการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นทาง
ไปรษณีย์พร้อมกับวารสาร IRPC Newsletter ฉบับท่ี 13/2014  
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไข
นอกเหนือจากการปฏิบัติขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว 
(Green Meeting)” อันเป็นไปตามแนวทาง Green Meetings 
ของสำานักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื (TBCSD) และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย (สสท.) ตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับการรับรอง Green Meetings จาก
สถาบันดังกล่าวในปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชุม 
รวมทั้งทำาการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ วารสาร IRPC Newsletter  
ฉบับที่ 12/2014 และวารสารไออุ่นสำาหรับพนักงานบริษัทฯ 
และได้นำาแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้กับการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี

1.4  แนวปฏบิตัเิก่ียวกับคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์

บรษิทัฯ ยดึถอืแนวปฏบิตัทิีดี่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการประชมุ จึงได้กำาหนดให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ จะ
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออก
เสียงในเรื่องนั้นๆ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 กรรมการหรือ 
ผู้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับวาระน้ันๆ อาทิ วาระการพิจารณา
การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่  
1). นายวัชรกิติ วัชโรทัย 2). นายกฤษฎา อุทยานิน  
3). นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี และ 4). นายสมบัติ นราวุฒิชัย 
ได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและลงมติ
วาระดังกล่าว และกลับเข้าห้องประชุมเม่ือพ้นวาระดังกล่าว 
อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ

1.5  ก�รเปิดเผยผลก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติใน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน 
หลังจากเสรจ็สิน้การประชมุในวนัที ่9 เมษายน 2557 และได้
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดที่
สำาคัญ โดยแยกวาระชัดเจน มีเนื้อหาครบถ้วน ประกอบด้วย 
เน้ือหาการประชุม กรรมการท่ีเข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถาม 
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อ 
ข้อซักถามนั้นๆ รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียง การนับ
คะแนนเสยีง และผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน
และครบถ้วน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 22 เมษายน 2557 
ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมเปิดเผยรายงานการประชุมไว้บน
เว็บไซต์บรษิทัฯ (http://irpc-th.listedcompany.com/misc/ 
shareholderMTG/AGM2014/20140515-irpc-agm 
2014-minutes-th-02.pdf) และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุในรปูแบบวดิีทศัน ์ทีมี่ภาพและเสยีงของการประชมุไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลได้อีก
ทางหนึ่งด้วย

1.6  ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และนกัลงทนุทัว่ไปสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มูล ขอคำาชีแ้จง
หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่
•  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
    (1) โทรศัพท์: 0 2649 7380  
    (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th  
    (3) โทรสาร: 0 2649 7379
•  เลขานุการบริษัท  
    (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cg@irpc.co.th  
    (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการ 
       บริษัท” 
ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้จัดทำาทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไม่แบง่แยกความแตกตา่งทาง
ด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ 
ความเห็นทางการเมือง รวมถึงปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน 
โดยบรษิทัฯ ได้อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทกุประเภทใน
การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม มีความสะดวกรวดเร็ว และ
เพียงพอ และอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียม อาทิ กรณีการซื้อหุ้นคืน  ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ 
ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน

2.1  ก�รส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยในก�รเข้�ร่วม 

ประชุมฯ

เนือ่งจากผูถ้อืหุน้คือผูท้ีเ่ป็นเจ้าของบรษิทั ความเหน็และการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจึงมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาทางด้าน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  
และได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นทั้ง 3 กลุ่มนี้ 
เขา้รว่มประชมุใน Newsletter ฉบบัที ่12/2014 ซ่ึงในปี 2557 
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันท่ี 
9 เมษายน 2557 และไม่มีการจัดประชุมวิสามัญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
เพ่ือแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง 
ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ในหน้า 47

2.2  ก�รเสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนของการ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ โดยในปี 2557 บริษัทฯ 
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายเดียวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้รวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้
สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยได้
เผยแพร่การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 
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25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมล่วงหน้า

2.3  ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกผู้ถือหุ้นในวันประชุมฯ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย/ทุกประเภท 
อย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ันจึงได้อำานวยความสะดวกผู้ถือหุ้น
ในหลายทาง อาทิ เลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการ 
เดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสารประจำาทาง 
รถไฟฟ้า และได้ชี้แจงวิธีการเดินทางโดยพาหนะต่างๆ ไว้
อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้จัดรถรับ-ส่ง
ระหวา่งรถไฟฟ้า-สถานทีจั่ดงานเพ่ืออำานวยความสะดวก หอ้ง
ประชุมและสถานที่จัดงานมีขนาดเพียงพอในการรองรับ 
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้เพ่ิมการอำานวยความสะดวกแก่ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย โดยได้จัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและ 
จัดสถานท่ีเฉพาะสำาหรับเก้าอี้รถเข็น
ในส่วนของการลงทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
เพ่ือแนะนำาการลงทะเบียนสำาหรับท่านที่มาด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะเพื่อคอยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เปิด
ให้ผู้ถือหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง
ก่อนเวลาประชุม โดยการลงทะเบียนเร่ิมต้ังแต่เวลา 07.30 น.  
และเริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. เพื่อให้มีเวลาเพียงพอใน
การลงทะเบียน ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการ 
ลงทะเบียน เพ่ือใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็และแม่นยำาในการ
ลงทะเบียน มีอุปกรณ์สำานักงานอำานวยความสะดวก เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำาหรับ 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพ่ือความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำาจุดนิทรรศการ 
เพ่ืออธิบายตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสอบถามข้อมูล 
ของบริษัทฯ

2.4  ก�รมอบฉันทะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
ตัดสินใจในการดำาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม ท่านใดท่านหนึ่ง
จากกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด จัด
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมและ 
ออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข สำาหรับใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและ
ปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง โดย
บรษิทัฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ ์วธิกีาร เอกสารทีต่อ้งใช ้พรอ้ม
ทัง้รายละเอียดตา่งๆ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหนา้กอ่น
วันประชุมเกินกว่า 30 วัน (33 วัน) ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ 3 แบบ โดยได้เปิดเผย
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ให้ผูถ้ือหุ้น

สามารถดาวนโ์หลดได้ สำาหรบัการจัดสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ 
ทางไปรษณยี ์บรษิทัฯ ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และ 
แบบ ข 
ในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2557 มีผูร้บัมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 1,855 ราย จำานวน 13,284,070,548 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 65.01

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัททั้งภายใน
และภายนอก โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงส่งเสริม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ 
ยงัได้ดำาเนนิการสนบัสนนุผูมี้สว่นได้เสยีตามหลักเกณฑร์ะดับ
สากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ที่ 
ส่งเสริมในเรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน (รายละเอียดดังปรากฎในรายงานความ
ยั่งยืน ประจำาปี 2557 และในรายงานประจำาปใีนหมวดความ
รับผิดชอบขององค์กร หน้า 132-157)

3.1  ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และคำานึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำาไรจากการ
ดำาเนินงานและการแบ่งปันผลกำาไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม 
ควบคูไ่ปกับการสร้างความมัน่ใจในการลงทุนและเพิม่ความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยยึดม่ันการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการติดต่อพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่าง 
ใกล้ชิด ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารทางเดียว
และสองทาง อาทิ การพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
(Roadshow) การจัดประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตาม
การนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company 
Visit) การจดัประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) การจัด
กจิกรรมรว่มกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจดัสง่วารสารผูถ้อืหุน้ 
เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน ดังนี้
• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และ
การจดัประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามการนดัหมาย
ของนกัลงทนุและนกัวเิคราะห ์(Company Visit) เพ่ือใหข้อ้มูล
ผลการดำาเนนิงานและการลงทนุของบรษิทัฯ อยา่งสม่ำาเสมอ 
รวม 33 ครั้ง
• การจัดประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) เป็นประจำา
ทุกไตรมาส
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• การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน

(1) Money Expo ในวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2557
(2) SET in the City ในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2557
(3) Opportunity Day ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ  
    20 สิงหาคม 2557

• การใหข้า่วกบัสือ่มวลชนเพ่ือเปิดเผยแกส่าธารณชน ด้วย
การแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สัมภาษณ์ของ 
ผูบ้รหิาร การรว่มกจิกรรมสือ่มวลชน รวม 54 ครัง้ โดยมีการ
เผยแพร่เอกสาร Press Release รวม 40 ฉบับ
• การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำานวน 400 ท่าน 
ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมกิจการและผ่านการสุ่มคัดเลือกจาก 
ผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาทางไปรษณีย์ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยได้พาเยี่ยมชมโรงงาน ท่าเรือไออาร์พีซี 
และโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นร่วมทำา CSR ร่วมกับมูลนิธิคามิลเลียน โซเชียล 
ระยอง และได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร 
ฐานทัพสัตหีบ เพ่ือรับทราบการใช้ท่าเรือไออาร์พีซีเป็น 
ท่าสำารองของกองทัพเรือในกรณีฉุกเฉิน
• การจัดส่ง IRPC Newsletter ซึ่งเป็นวารสารถึงผู้ถือหุ้น
ทุกรายรายไตรมาส โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย ผลประกอบการ 
บรษิทัฯ กจิกรรมทางธรุกจิ ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้
จัดทำาวารสารดังกล่าวทั้งหมด 4 ฉบับ โดยได้จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ และนำาเสนอเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น
เป็นประจำาทกุปี เพ่ือนำามาพัฒนาปรบัปรงุการดำาเนนิงานของ
บรษิทัใหดี้ยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ  จัดทำาการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ด้วยแบบ

ประเมิน AGM Checklist ที่กำาหนดโดยสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลคะแนน 94.75/100 คะแนน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สำารวจความพึงพอใจโดยรวมของ 
ผูถ้อืหุน้ในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2557  ด้วยแบบ
ประเมินของบริษัทฯ โดยได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ 82.61 สูงกว่าผลประเมิน ปี 2556 ที่ร้อยละ 81.97
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ช่วยยืนยันถึง
ประสิทธิภาพของการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ รางวัล Corporate Governance Asia Recognition 
Awards 2014 ประเภท Best Investor Relations by 
Company in 2014 จากนติยสาร Corporate Governance 
Asia จากการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย

3.2  ลูกค้�/ ผู้บริโภค:

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึง
มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและจรยิธรรมทางการค้าอยา่งเครง่ครดั 
ไม่กระทำาการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและ
นา่เชือ่ถอืได้สำาหรบัการทำาธรุกรรมทางการค้ากบัลูกค้า ใสใ่จ
ในการบริการท้ังก่อนและหลังการขาย ใช้นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้ลูกค้าทำาธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และ
ปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีระบบท่ีเรียกว่า iRON, 
iDEAL และ iPORT ซ่ึงสามารถลดความผิดพลาดในการจัดการ 
ด้านเอกสารและทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
คำานึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ อาทิ BANBAX เม็ดพลาสติกผสมสารยับยั้งและ
กำาจัดเชื้อแบคทีเรีย Green ABS เม็ดพลาสติกที่ใช้ยาง
ธรรมชาตทิดแทนยางสงัเคราะห ์Natural Color Compound 
เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ  อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
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2557 ไออาร์พีซี ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี ได้ตกลงร่วมกันในการศึกษาและพัฒนา 
“ข้อเข่าเทียมสำาหรับเด็ก” จากผลิตภัณฑ์ Ultra High Molecular 
Weight Polyethylene (UHMW-PE) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ สามารถทำาประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดย 
รวมด้วยมาตรฐานทางการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการบริจาค 
เม็ดพลาสติก และการส่งพนักงานจิตอาสา ซ่อม เสริม เติม สุข  
ร่วมออกหน่วยให้บริการทำาขาเทียม
บริษัทฯ ได้จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
ประจำาทุกปี เพ่ือนำามาพัฒนาปรับปรุงให้สินค้าและบริการ 
ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
ปิโตรเลียม ประจำาปี 2557 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 
เท่ากับเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ คือ ที่ร้อยละ 88 และ 
ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมี ประจำาปี 
2557 ได้คะแนนที่ร้อยละ 90.8 สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้
ที่ร้อยละ 88

3.3  คู่ค้�

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัคู่ค้าซ่ึงถอืเป็นผูมี้สว่นได้เสยีสำาคัญ
ในการขับเคล่ือนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติกับคู่ค้า
อย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและการ
ดำาเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และ
คู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้ทำาธุรกิจการค้ากับผู้จัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบตลอด 
หว่งโซอุ่ปทาน รวมกวา่ 4,000 ราย ทีเ่ป็นผูจั้ดซือ้จดัหาสนิค้า
วัตถุดิบ สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่นำามาใช้ใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาแบบ Green Procurement ท่ีเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ วางระบบการจัดซื้อจัดหาภายใต้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นสากล มุ่งเน้นการดำาเนินงาน 
ตามระเบยีบงานจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวทัง้องค์กร
อย่างเคร่ดครัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปตามกรอบ
จริยธรรมทางการค้าและหลักการดำาเนินกิจการที่ดี อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคู่ค้า 
ด้วยการกำาหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกคู่ค้าก่อนที่จะบันทึก
ไวใ้นทะเบยีนรายชือ่ผูค้้า (Approved Vendor List) อาท ิการ
กำาหนดใหผู้ค้้าจัดซ้ือด้านสารเคมีจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการที่
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานทางด้านสิง่แวดลอ้มและมาตรฐาน
สากล ISO เป็นต้น  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความสามารถเชงิกลยทุธแ์ละ
เพ่ิมประสิทธิผลของการดำาเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างให้มีความ
เป็นมืออาชีพตามโครงการ DELTA ในเรื่อง Procurement 
Excellence

3.4  คู่แข่ง

บรษิทัฯ ยดึถอืการแขง่ขนัทางการค้าทีเ่ป็นธรรม โดยยดึหลกั 
การดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสและสง่เสรมิการค้าเสร ีบรษิทัฯ 
กำาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่าง
เปน็ธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่
แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
การไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำาลาย 
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมี 
ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.5  เจ้�หนี้

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า
และสถาบนัการเงินอยา่งเครง่ครดั โดยปฏบิตัติามขอ้กำาหนด
และเง่ือนไขทางการเงินที่กำาหนดไว้ร่วมกัน เปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
อันจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้กำาหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้ง 
เจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมี 
เหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้ี นอกจากน้ี 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฉลองความสำาเร็จในการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ด้วย
วงเงิน 15,000 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการขอบคุณและสรา้งความ
สัมพันธ์อันดีกับธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิยช์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต ในฐานะผู้จัด
จำาหน่ายหุ้นกู้ ในลักษณะกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมด้วย
การสนบัสนนุทนุโรงเรยีน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา ผา่น
โครงการ “1 ช่วย 9” ซึ่งเป็นโครงการของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรอื สมศ. กจิกรรมนีเ้ป็นความรว่มมือระหวา่งภาคการศกึษา 
และหน่วยงานเอกชน เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนต่างๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้น
เป็นเป้าหมาย
3.6  พนักง�น

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ
ทีส่ดุขององค์กร คณะกรรมการบรษิทัฯ จึงได้กำาหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็น
มาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่
ขัน้ตอนการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร การพัฒนาทรพัยากร
บคุคล การประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังาน การเลือ่น
ระดับ การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุก
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ระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติ
งานตาม KPI รายบคุคล รวมทัง้จัดใหมี้การดูแลพนกังานใน
ด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการทำางานอย่าง
เป็นสุข ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ในปี 2557 บรษิทัฯ มีนโยบายปรบัปรงุการบรหิารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้วยการดำาเนินงาน HR Excellence ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโปรแกรมภายใต้โครงการชื่อ DELTA ที่มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำางานในทุกด้านขององค์กร โดยสายงานทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยได้ร่วมมือร่วมใจกันดำาเนินการ
ตามแนวทาง HR Excellence ด้วยความมุ่งม่ัน (รายละเอียด
ดังปรากฏในรายงานผลการดำาเนินงานหน้า 79 และ 101) 
ในด้านการฝกึอบรมพนกังานและผูบ้รหิาร บรษิทัฯ ได้จดัการ
อบรมพนักงานทั้งหมดเฉลี่ย 30.46 ชั่วโมง/คน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนสิทธิ
เสรภีาพของพนกังาน ด้วยวิธกีารอันหลากหลาย โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก�รส่งเสริมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รต่อต้�น
คอร์รัปชัน

• จัดอบรมเรื่อง Anti-Corruption ให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ 
คูเปอร์ เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2557 โดยมีผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มอบรม
จำานวน 400 คน และกำาหนดเป็นแผนงานปี 2558 และ 2559 
ท่ีจะดำาเนินการอบรมพนักงานให้ท่ัวถึงท้ังบริษัทฯ
• ในปี 2557 ไออาร์พีซี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “PTT 
Group CG Day 2014” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวคิด 
“The Power is in Your Hands” โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของท้ัง 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. เม่ือวันจันทร์ท่ี 

15 กันยายน 2557 ณ ห้อง Synergy Hall ช้ัน 6 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพลก็ซ์อาคาร C โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรณรงค์และสรา้ง
จิตสำานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้กับ
บคุลากรทกุระดับของกลุ่ม ปตท. ตามแนวทางการกำากบัดูแล
กจิการทีดี่ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองประโยชนข์องผูมี้สว่นได้
เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการ
ดำารงอยู่อย่างยั่งยืน
• สำานักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง 
(Diamond Award)” ประจำาปี 2557 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัด 
ต่อเนื่องมา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกยอ่งหนว่ยงานทีมี่การกำากบัดูแลการควบคุมภายในดีเด่น
และมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อันเป็นรากฐาน
ที่สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี พิธีมอบรางวัล “เพชร
น้ำาหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำาปี 2557 ได้รับเกียรติ
จากนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์  
นายประมวล จนัทรพ์งษ ์กรรมการตรวจสอบและนายสกุฤตย ์
สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2557 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ก�รส่งเสริมสุขภ�พ

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี ช่วงระหว่าง
วันที่ 28 มกราคม - 27 มีนาคม 2557 โดยมีการตรวจทั่วไป 
รวมถึงการตรวจรายการพิเศษสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงงาน คลังน้ำามัน เป็นต้น เพื่อติดตาม
ผลสุขภาพของพนักงานเป็นประจำาทุกปี และเพ่ือให้ม่ันใจ 
ได้วา่พนกังานและผูบ้รหิารทกุคนมีสขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง
• จัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงานรวมถึง
ครอบครัวของพนักงาน ในรูปแบบของสิทธิ์ในการเบิก 
ค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน

การอบรม Anti-Corruption

ผู้บริหารทุกสายงานรับ KPI ซึ่งมีเป้าหมายและโครงสร้างการปฏิบัติ
ที่เป็น Matrix สอดคล้องกันทั้งองค์กร
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ก�รส่งเสริมสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและก�รรวมกลุ่ม 
(สหภ�พแรงง�น)  และก�รสื่อส�รกับพนักง�นเพื่อสร้�ง
คว�มเข้�ใจ

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มขึ้นเป็นสหภาพ 
แรงงานพนักงานและสหภาพผู้บริหารได้ และเปิดโอกาสให้
พนกังานมีสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็เพ่ือพิทกัษ์
สิทธิและประโยชน์ในหมู่พนักงาน ผ่านทางคณะกรรมการ
ลกูจ้างและสหภาพแรงงานฯ โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เป็น
ประธานคณะกรรมการลูกจ้าง นอกจากน้ี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงานเพ่ือ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเน่ืองท้ังปี อาทิ งานสังสรรค์
ประจำาปีสมาชิกสหภาพแรงงาน  งาน CSR ส่งมอบพระปรางค์
วัดแลง และงานทำาบุญวันครบรอบ 14 ปี ของการก่อต้ัง
สหภาพแรงงาน ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ รวม 8 สหภาพ 
ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้น
• จัดกิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เมื่อ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในเดือนตุลาคม 2556 ได้ทยอยลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพนักงาน
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นโอกาสใน
การให้นโยบายและสอบถามพนกังานในพ้ืนทีถ่งึความเป็นอยู่
และปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน มีการแถลงผลการ 
ดำาเนินงานไตรมาสละคร้ัง โดยจัดในลักษณะการบรรยายใน
ห้องประชุม มี VDO Conference และถ่ายทอดสดทาง 
Intranet โดยพนกังานทกุพ้ืนทีส่ามารถรบัฟังสดและสอบถาม
ได้อย่างใกล้ชิด และสื่อสารด้วยสารกรรมการผู้จัดการใหญ่
และคลิปวีดิโอถึงพนักงานเป็นระยะๆ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการบรหิาร ระดับผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ขึน้ไปเป็น
ประจำาทุกสัปดาห์ และประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปเป็น
ประจำาทุกเดือน
ก�รเสริมสร้�งขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคล�กร

• จัดโครงการมอบของทีร่ะลึกตามอายงุานใหก้บัพนกังาน
ที่ทำางานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
• จัดงานวันเกษียณอายุ เพ่ือเป็นเกียรติและให้กำาลังใจ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ
ก�รส่งเสริมจริยธรรม  ศ�สน�  ประเพณี  และวัฒนธรรม
องค์กร

• จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม ด้วย
การจัดการอบรมพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงานใน
หลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
• จัดกจิกรรมสง่เสรมิพระพุทธศาสนาและบรรยายธรรมใน
โอกาสสำาคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี อาทิ วันข้ึนปีใหม่ 
วนัทำาบญุครบรอบบรษิทัฯ วนัสำาคัญทางพุทธศาสนา เป็นตน้

• จัดโครงการ Presidential Awards ประจำาปี 2557 เมื่อ
วนัที ่7 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเป็นการยกยอ่งชมเชยพนกังาน
ทีป่ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีดี่ในองค์กร แบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก ่
การปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชน การสร้างมูลค่าเพ่ิม การมี
พฤติกรรมดีเย่ียม และการมีพฤติกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�

• จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เม่ือวันที่ 14 
ตุลาคม 2557 จำานวน 300 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ทุนการศึกษาเรียนดี 201 ทุน และทุนการศึกษาส่งเสริม 
พฤตกิรรมดีและผลงานเด่น 99 ทนุ เพ่ือปลกูฝงัจิตสำานกึเรือ่ง
คุณธรรม พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมต่อสังคมของบุตร
พนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี
ก�รเค�รพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินท�งปัญญ�

• รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในหมู่พนักงานให้
เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้
พนักงานปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และได้
จัดทำานโยบายว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ เพ่ือมิให้
พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมท้ังมี
การทบทวนมาตรการและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกัน
การละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
(Employee Engagement Survey) เพื่อศึกษาข้อบกพร่อง
และนำามาพัฒนาปรบัปรงุใหก้ารดำาเนนิงานดียิง่ขึน้ตอ่ไป โดย
ในปี 2557 ผลสำารวจความผูกพันองค์กรของพนักงานประจำาปี 
2557 ได้คะแนนท่ีร้อยละ 79.14 ขณะที่ปี 2556 ได้ร้อยละ 
78.98
3.7  สังคมและสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื จงึใหค้วาม
สนใจดูแลสงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม โดยได้บรูณาการงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง Creating 
Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการวางแผนและดำาเนนิงานเพ่ือใหโ้ปรง่ใส
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบ
จากการผลิตให้เหลือน้อยท่ีสุด รายละเอียดอยู่ใน รายงานด้าน
ความรับผิดชอบขององค์กร หน้า 132-157
ด้�นสังคมและชุมชน

ตลอดปี 2557 ผู้บริหารและพนักงานได้ให้ความร่วมมือ
รว่มใจด้วยการรว่มกิจกรรมจติอาสาเพ่ือสงัคมมากมาย เพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่บุคคลหลายกลุ่ม อาทิ ชุมชน ผู้พิการ รวมท้ัง 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ฯลฯ สอดคล้องกับ
แนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซ่ึงบรษิทัฯ 
นำามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยและนโยบาย
ด้าน CSR ของบริษัทฯ
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• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีร่วม ในการจัดโครงการ 
“มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง” ครั้งที่ 11 ณ ทัณฑสถาน
บำาบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมกับสมาคมสตรี 
นกัธรุกจิและวชิาชพีแหง่ประเทศไทย - กรงุเทพฯ และองค์กร
อีก 11 แห่ง ได้แก่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย - ปทุมนนท์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย - สมุทรปราการ สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 5  
สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 2 สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 1  
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์ 
ดอนเมือง มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน ฝ่ายสตรีหอการค้า 
ไทยจีน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Soroptimist International 
Club of Bangkok เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาส่งเสริม
วิชาชีพ วิชาการ พัฒนาจิตใจ และสร้างจิตสำานึกที่ดีให้แก่ 
ผู้ต้องขังหญิง จำานวน 3,400 คน ด้วยการอบรมกว่า 54 
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2557  
เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสตรีไทย และเพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศล เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
12 สิงหาคม 2557
• บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำาพร้า เด็กขาดแคลน 
และด้อยโอกาสในพิธีมอบทุนการศึกษา ซ่ึงจัดโดยมูลนิธิ 
ช่วยเหลือเด็กกำาพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จำานวน 12 ทุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2557 โดยได้มอบทุนการศึกษา 6 ระดับ ได้แก่ อนุบาล 1-3 
ประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนตน้ มัธยมศกึษาตอนปลาย  และปวส./ปรญิญาตร ีระดับ
ละ 2 ทุน
• การดำาเนนิโครงการ 1 ชว่ย 9 พัฒนามาตรฐานการศกึษา
ร่วมกับสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงเป็นนวตักรรมในการ
พัฒนาการศึกษามิติใหม่ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมไทย และสอดคล้องกับ
เจตนารมณข์องบรษิทัฯ ในการดำาเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานการมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือ 
ตามประเด็นและความตอ้งการทีจ่ำาเป็นของสถานศกึษาตาม
ความเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องตลอด 
ทั้งปี อาทิ การสนับสนุนทุนแก่โรงเรียน ร่วมกับ ธนาคาร 6 
แห่ง ซึ่งเป็นผู้จัดจำาหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการเผยแพร่
แนวทาง “การดำาเนินงานด้าน CSR เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา” โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ในการประชุม “รวมพลคน
จิตอาสา 1 ช่วย 9” ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมศ. 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  การจัดค่ายสาระความรู้และ
จรยิธรรม และตวิเข้มโอเน็ต ให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
3 โรงเรียน และจัดโครงการซ่อม เสริม เติม สุข ให้โรงเรียน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 2 โรงเรียน เป็นต้น
สิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 
ควบคู่ไปกบัพัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชน รวมทัง้สภาพของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น ในปัจจุบัน การ
ดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็นวาระที่สำาคัญของชาติ และเป็น
ประเด็นที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง ในฐานะท่ี
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงอาสาที่จะเป็น
หนึ่งในผู้นำาทางด้านการประกอบอุตสาหกรรมพร้อมไปกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การ
ควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมทั้งแนวปฏิบัติด้าน QSHE ซึ่ง
ระบุไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้มี
การปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมใน 
ปี 2557 มีดังนี้
• การทบทวนนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (QSHE)
• การดำาเนินโครงการพัฒนาเขตประกอบการเชิงนิเวศ 
(ECO Industrial Zone: EIZ) โดยมีการลงนาม MOU ใน
การยกระดับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่าง 
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กรมโรงงานฯ จังหวัดระยอง และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี ร่วมกัน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ และได้ดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• การพัฒนาระบบการจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและ
เคล่ือนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer  
Registers: PRTR) โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ  
บริษัทที่ปรึกษา JICA และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• การแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศและขอ้มูลตา่งๆ 
ใหช้มุชนรบัทราบอยา่งตอ่เนือ่งผา่นจอแสดงผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง  บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านก้นหนอง และบริเวณ
หน้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง
• การส่ือสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน QSHE โดยผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ซ่ึงได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ
ต่างๆ อาทิ
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ของ 
   สำานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลองห้า  
   ปทุมธานี
 - การอบรมการจัดทำารายงาน EHIA โดยอบรมให้ 
   กับนักวิชาการภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอบรม  
   “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
   (EHIA)” จัดโดยคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยั 
   มหิดล
 - การอบรมหลักสูตร  Basic Safety, Occupational  
   Health and Environment Management ให้ 
   พนกังานสายปฏบิตักิาร บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)
 - การแลกเปลี่ยน Lesson Learned “HA1 Process  
   Safety Incident” ในวันความปลอดภัยสายปฏิบัติ 
   การจัดการและคลงั หนว่ยธรุกจิน้ำามัน ครัง้ที ่23 จัดโดย 
   บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
ดังปรากฎในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม” หน้า 134-143
จากการดำาเนนิงานด้านกจิการเพ่ือสงัคมและด้านการจัดการ
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความยั่งยืน ทำาให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากผลสำารวจ
ความพึงพอใจของชุมชนระยองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ประจำาปี 2557 ท่ีร้อยละ 88.82 และจะนำาผลท่ีได้รับไปปรับปรุง 
การดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี ้ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัทีเ่ป็นเครือ่งยนืยนั
ความเขม้แขง็ของการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนืของบรษิทัฯ  

อาทิ รางวัลรายงานความย่ังยืนดีเด่น ประจำาปี 2557 จาก
สมาคมจดทะเบียนไทยและ CSR Club โดยการสนับสนุน
ของสำ านักงานคณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โล่ประกาศ
เกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความม่ันคงของมนษุย ์ภายใตส้โลแกน “คนเป็นสขุ 
องค์กรเป็นเลิศ สงัคมงอกงาม” ในงานวนัสถาปนา ครบรอบ 
12 ปี และรางวลั CSR Recognition 2014: Most Improved 
CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากน้ัน 
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัท
ชั้นนำาในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำานักข่าว 
Channel NewsAsia ร่วมกับหน่วยงาน CSR Asia และ
สถาบันวิจัยและวิเคราะห์ Sustainalytics และได้รับการจัด
อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความ
โดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)

3.8  ข้อพิพ�ทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลที่
จำาเป็นของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทั้งช่องทางกระจายข่าว
ของตลาดหลักทรพัย ์ก.ล.ต. ผา่นสือ่มวลชน สือ่อิเลก็ทรอนกิส ์
และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความนา่เชือ่ถอืและความโปรง่ใส ซ่ึงเป็นปัจจัยทีส่ำาคัญในการ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลไว้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน แม่นยำา และเป็นปัจจุบัน ดังนี้

4.1  ก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�รท้ังท่ีเป็นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงิน

บริษัทฯ จัดทำารายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์
ของสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
โดยให้ข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินผ่านรูปแบบ
ต่างๆ หลายช่องทาง ดังนี้
• การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
• รายงานข่าวข้อมูลที่สำาคัญ และงบการเงินผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• จัดทำารายงานประจำาปี 2556 ที่แสดงงบการเงิน และ
ข้อมูลสาระสำาคัญของการดำาเนินงานของบริษัทฯ
• จัดทำารายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2556 (Corporate 
Sustainability Report 2013) เพ่ือสือ่สารแนวทางการบรหิาร
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จัดการ และผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines 
ของ Global Reporting Initiative GRI G3.1 ระดับ A สำาหรบั
ป ี2557 ไดจ้ดัทำารายงานความยั่งยืน รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพือ่
ใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมิน
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง (In Accordance)  
ทีร่ะดับ Core ซึง่ได้จดัใหมี้การสอบทานขอ้มูลในรายงานโดย
หน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำาปี และได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• จัดทำารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก
และมีพันธะสัญญาในการดำาเนินงานและรายงานผล 
การดำาเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่ง
บรษิทัฯ ได้สมัครเขา้เป็นสมาชกิตัง้แตปี่ 2554 โดยในปี 2557 
บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced 
Level ซ่ึงนบัเป็นระดับสงูสดุของการรายงาน โดยบรษิทัฯ ได้
จัดทำารายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ 
ส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN 
Global Compact (www.unglobalcompact.org)

4.2  ก�รร�ยง�นต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นกัลงทนุและผูถ้อืหุน้นบัเป็นผูมี้สว่นได้เสยีทีส่ำาคัญสงูสดุกลุ่ม
หนึ่งของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบนั แกน่กัลงทนุและผูถ้อืหุน้ เพ่ือใหเ้พียงพอตอ่การ
ตัดสินใจ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
เปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการ
รายงานทางการเงิน เช่น การนำาเสนอผลการดำาเนินงาน 
งบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมถึงมีการทำาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(MD&A) เป็นรายไตรมาส และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร 

ทำาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
แก่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำาวารสารเพ่ือสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
(IRPC Newsletter) เป็นรายไตรมาส เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ
ผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ตลอดทัง้ปี ซ่ึงจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทางไปรษณยี ์และนำาเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น (รายละเอียดดังปรากฏใน
หัวข้อ “3.1 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน”)

4.3  ก�รแจ้งข้อร้องเรียน และก�รเข้�ถึงข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้เสียท่านใดที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำาเนินงานของบริษัทในด้านใดด้านหนึ่งสามารถส่ง
ข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้ เพ่ือที่จะได้นำาข้อร้องเรียน 
ดังกลา่วมาดำาเนนิการสบืขอ้เทจ็จรงิและนำามาแกไ้ขปรบัปรงุ
ต่อไป
บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก
สามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ผ่านหลายช่องทาง โดยมีสำานัก
ตรวจสอบภายใน และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และดำาเนินการตามกระบวนการ 
ตามนโยบายที่กำาหนดไว้ พร้อมทั้งมีนโยบายปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส/ข้อร้องเรียนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลด้วย 
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ดังนี้
• โทรศัพท์: โรงงานระยอง 038-802-560 (24 ชั่วโมง)
• เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/cg_contact.php
• อีเมล์: auditor@irpc.co.th
• ตู้ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 35 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กทม.  
  10905 ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดใช้ในเดือนตุลาคม 
  ปี 2557
ท้ังน้ี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับข้อคำาถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมประมาณ 20 เร่ือง ซ่ึงเป็นข้อเสนอ 
แนะการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมี 
6 เรื่อง
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายกฤษฎา อุทยานิน
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

3. นายธรัมพ� ชาลีจันทร�
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ี กรรมการท้ัง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ 
และประสบการณเ์พียงพอในการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของ
งบการเงินของบริษัท โดยนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ และนาย
กฤษฎา อุทยานนิ เป็นผูท้ีมี่ความรูแ้ละประสบการณด้์านบญัชี
และการเงิน ขณะที่นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ มีความรู้ด้าน
กฎหมาย และมีนายทวีศักด์ิ เดชะไกศยะ ผู้จัดการสำานัก 
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชมุรวม 12 ครัง้ โดยพิจารณาในประเด็น 
ท่ีสำาคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทาน 
รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ดำาเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง การ
สอบทานการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานการปฏบิตัติาม
กฎหมาย การสอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 
เป็นต้น

2  คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส รวมทั้งกำาหนดแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง
เป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ หน้า 166
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวนอยา่งนอ้ย 3 ทา่น และ
อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 ได้แก่

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ มีบทบาทหนา้ทีใ่นการกำาหนดทศิทาง
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของ 
ผูถ้อืหุน้ มีหนา้ทีก่ำากบัดูแลและตดิตามใหก้ารบรหิารงานของ 
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำาหนด ถูก
ตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับตา่งๆ และบรรลผุลตาม
เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ หน่วยงานกำากับองค์กร หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน 
หน่วยงานกำากับเกณฑ์ปฏิบัติ (Compliance) หน่วยงาน
ประชมุและเลขานกุารบรษิทั ทีข่ึน้ตรงตอ่สำานกักจิการองค์กร 
กรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อยา่งเพียงพอและมีประสทิธภิาพ โดยนโยบาย บทบาทหนา้ที ่
และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำาหนดไว้ในคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีและในโครงสร้างการจัดการ หน้า 163-164

5.1  คณะกรรมก�รชุดย่อย

ด้วยบทบาทหน้าที่ที่มีความสำาคัญยิ่งของกรรมการ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างกรรมการเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง
ในแตล่ะด้าน อีกทัง้ยงักำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีดี่ของ
คณะกรรมการ รวมทั้งกำากับให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกฏ
บัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
โดยเนน้บทบาทด้านการบรหิารความเสีย่งมากขึน้ และตอ่มา
ได้ยกเลกิคณะกรรมการบรหิาร และตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงขึ้นแทนในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยเปิดเผย
รายละเอียดไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ ดีและใน
โครงสร้างการจัดการ หน้า 165-168
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 
4 ชุด ดังนี้

1  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน 
และนำาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจำาทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและ
กำากับให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดย
มีสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในและ 
สอบทานการดำาเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยสำานักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ 
หน้า 165-166 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อย 
3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ำาหนด โดยกรรมการตรวจสอบใน ปี 2557 
ได้แก่
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นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ 
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มี
การประชุมรวม 9 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำาคัญ อาทิ 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก 
พิจารณาเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาองค์ประกอบและ 
เป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำาหรับปี 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งการบริหารธุรกิจ ภาวะ
ผู้นำา และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พิจารณาประเมินผลการดำาเนินงานและค่าตอบแทนเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัต ิ
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้
เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ และคณะ
กรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบใหป้รบัปรงุแกไ้ขตามเสนอ และให้
นำาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2558 พิจารณา ได้แก ่การ
แกไ้ขขอ้บงัคับ 2 เรือ่ง คือ เรือ่งจำานวนกรรมการ จาก 5 - 17 
คน เป็น 5 - 15 คน เพื่อให้โครงสร้างกระชับเหมาะกับธุรกิจ 
และให้ระบุวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ เลือกจากกรรมการ 1 ท่าน และให้ทำาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย

3  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายกำากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และ 
แนวปฏบิตัทิีดี่เพ่ือเป็นแนวทางการกำากบัดูแลการดำาเนนิงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ัง 
ยังได้ปรับปรุงและยกระดับเกณฑ์การดำาเนินงานด้าน 
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหเ้ขม้ขน้อยา่งตอ่เนือ่ง หนา้ท่ีความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ ดี มี 
รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า 167

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ จำานวนอยา่งนอ้ย 3 ทา่น และอยา่งนอ้ย 
1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ในปี 2557 ได้แก่

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการ 
ในปี 2557 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ มีการประชมุ
รวม 7 ครัง้ โดยพิจารณาในประเด็นทีส่ำาคัญ อาท ิการกำาหนด
แผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 
2557 การติดตามผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นประจำาทุกไตรมาส การกำากับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
เกณฑก์ารกำากบัดูแลกิจการทีดี่ ทีก่ำาหนดโดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard 
เป็นต้น โดยในปี 2557 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ได้เสนอเกณฑ์การประชุมกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จะต้องมีกรรมการขณะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

4  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตยิกเลกิคณะกรรมการบรหิาร 
โดยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2557 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ 
หน้า 168
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 
1 ทา่นตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี หรือการเงิน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 
2557 ได้แก่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
   และกำหนดค�าตอบแทน

2. นายสุรงค� บูลกุล
   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

3. นายทรงภพ พลจันทร�
   กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

2. พลโทสสิน ทองภักดี
   กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

3. นายประมวล จันทร�พงษ�
   กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
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คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

1. นายสรัญ รังคสิร�
   กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หารความเส่ียง

2. นายวุฒิสาร ตันไชย
   กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หารความเส่ียง

3. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   กรรมการ/ กรรมการบร�หารความเส่ียง

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
แผนธุรกิจองค์กร เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง ได้รว่มพิจารณาความเสีย่งของบรษิทัฯ กบั
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุเม่ือวนัที ่18 พฤศจิกายน 
2557 และอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำาหรับปี 
2558

5.2  ก�รประชุมกรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ล่วงหน้าทุกปี และได้รับเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ 
5 - 7 วนัทำาการ เพ่ือกรรมการจะได้ศกึษา และทำาความเขา้ใจ
ก่อนการประชุม เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็น
ประกอบการตดัสนิใจ โดยกรรมการมีความรบัผดิชอบในการ
เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้องค์ประชุมต้องมี 
  จำานวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด 
  ทัง้นี ้ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหมี้กรรมการ 
  ขณะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ 
  จำานวนกรรมการทั้งหมด
- แนวปฏิบัติในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
  ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี  
  โดยในปี 2557 กรรมการทุกท่านมีการเข้าร่วมประชุมเกิน 
  กว่าร้อยละ 75
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมกรรมการ 
  โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
  ในปี 2557 ประชมุเม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2557 และประชมุ 
  เฉพาะกรรมการอิสระ 2 ครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม และ  
  21 ตุลาคม 2557
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมนอกสถานที่อย่าง 
  นอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใชโ้อกาสในการเพ่ิมความสมัพันธแ์ละ 
  ความเขา้ใจในระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร โดยในปี 2557  
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ประชมุทีจั่งหวดัระยอง เม่ือวนัที ่29  
  สิงหาคม 2557 และเยี่ยมชมโรงงาน โครงการก่อสร้าง  
  การปลูกป่าธรรมชาติ และติดตามการซ่อมแซมหน่วย  
  VGOHT ที่เกิดเหตุไฟไหม้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2557 ปรากฏใน
โครงสร้างการจัดการ หน้า 170

5.3  ก�รประเมินผลกรรมก�ร

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำาหนดให้ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เม่ือวันที่ 16 
ธนัวาคม 2557 เหน็ชอบการจัดทำาแบบประเมินผลการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2557 ทั้ง 4 แบบ
และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ทำาการประเมิน 
ในเดือนธันวาคม 2557 จากนั้นได้ทำาการรวบรวมผลการ
ประเมินและรายงานผลตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการกำากบัดูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำาดับเพ่ือให้ 
รบัทราบถงึผลการปฏบิตังิานของกรรมการและนำาผลทีไ่ด้รบั
ไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ
1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ 
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง  
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอ่ืน  
 (แบบไขว้) และ  
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจำาปี 2557 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
มากกว่า 85 % = ปฏิบัติเป็นประจำา “ดีเยี่ยม”  
มากกว่า 75 % = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”  
มากกว่า 65 % = ปฏิบัติบางครั้ง “ดี”  
มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี”  
ต่ำากว่า 50 %  = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”
สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีความเห็นดังนี้
• ก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รบริษัทฯ ท้ังคณะ ประกอบด้วย 
หัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 
(Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board 
Practices) 4. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม (Board 
Meeting) คณะกรรมการได้ประเมินการปฏบิตังิานกรรมการ
ทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.98
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• ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ
การประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความ
รบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจ และการกระทำาของตนเองสามารถ
อธบิายการตดัสนิใจได้ (Accountability) 3. ความรบัผดิชอบ
ตอ่การปฏิบตัหินา้ทีด้่วยขดีความสามารถและประสทิธภิาพที่
เพียงพอ (Responsibility) 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรมและสามารถมีคำาอธิบายได้ (Equitable  
Treatment) 5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)  
6. การมีวสิยัทศันใ์นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว 
(Vision to Create Long Term Value) และ 7. การมี
จริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) โดย
สรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่า
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
ร้อยละ 97.23
• ก�รประเมนิก�รปฏบิตังิ�นกรรมก�รท่�นอ่ืน (แบบไขว)้  

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ
ประเมินการปฏบิตังิานตนเองขา้งตน้โดยสรปุคณะกรรมการ
ได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.58
• ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รชุดย่อย ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน 2. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
3. คณะกรรมการบริหาร และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: มีการประเมินคณะกรรมการบริหารเนื่องจากมี
การดำาเนนิงานรวม 3 ไตรมาส ในปี 2557 สว่นคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพิ่งแต่งตั้งใหม่จึงไม่ได้ทำาการประเมิน
ทั้งนี้แบบประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการ 
บริหาร มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะ
กรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
(Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
(Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 
(Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ดังนี้
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 96.83
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 99.52
คณะกรรมก�รบริห�ร มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม” 
เท่ากับร้อยละ 97.29
นอกจากแบบประเมินทั้ง 3 แบบข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบแยก
ต่างหากตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีการประเมินทัง้หมด 3 แบบ ดังนี้
1  ก�รประเมนิผลก�รปฏบิติัง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ท้ังคณะ การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท
และความรับผดิชอบ 3. ความสัมพนัธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน 
และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการ
ปฏิบตังิานกรรมการตรวจสอบทัง้คณะแลว้มีความเหน็วา่อยู่
ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.75
2  ก�รประเมินคณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยบุคคล 
นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงประกาศใช้ ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2553 กำาหนดให้มีการประเมินรายบุคคลด้วย 
สำาหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เก่ียวกับ 
ธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำานาจและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม  
5. ความเข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงาน 
และการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงาน
กรรมการตรวจสอบรายบคุคลแลว้มีความเหน็วา่อยูใ่นเกณฑ ์
“ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.84
3  ก�รประเมินคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยประธ�น 

กรรมก�รบริษัทฯ ในปี 2557 โดยมีผลการการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 100

5.4  ก�รปฐมนิเทศกรรมก�ร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที่เข้ารับ
ตำาแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือน 
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น  
ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำาหรับ
กรรมการ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการเป็น 
กรรมการบริษัทฯ และคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือกรรมก�ร:

1. คู่มือการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทยและสำานักงาน ก.ล.ต. (IRPC Compliance  
 Handbook)
2. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 - เล่ม 3 (Director’s 
 Handbook)
3. คู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ (Corporate Governance  
 Handbook)



63•รายงานประจำาปี 2557

ข้อมูลกรรมก�ร:

1. จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ 
3. รายชื่อคณะกรรมการ  
4. หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย  
5. รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป ี2552 - 2557 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง  
 (ปี 2555 - 2557)  
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)  
8. รายงานประจำาปี 2556  
9. หลักสตูรการอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)  
10. กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี  
11. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ 
 : Chairing the Board ของ IOD
ในปี 2557 กรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูน้ำาเสนอขอ้มูลบรษิทั 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม
การดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิให้
แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

5.5  ก�รพัฒน�กรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมอบรม
สมัมนาหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ของกรรมการอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้เป็นการตอ่ยอดความคิด
ใหม่ๆ ซ่ึงจะเสริมให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดอยู่ในประวัติ
กรรมการ หน้า 22-31
กรรมการส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แล้ว อีกทัง้บรษิทัฯ 
สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซ่ึงทำาใหเ้กดิมุมมองทีมี่ประโยชนม์าประยกุตใ์ชก้บัธรุกจิของ 
บริษัทฯ ได้  โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรที่สำาคัญ ดังนี้
• กรรมการทกุทา่นเขา้อบรมในหวัขอ้การตอ่ตา้นการทจุรติ 
ท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนโดยมีผู้เช่ียวชาญจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเบอร์ เอบีเอเอส จำากัด เป็นวิทยากร ในวันประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับ
มาตรการการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และแนวทางทีจ่ะนำาไปปฏบิตัิ
สำาหรับบุคลากรของบริษัทฯ
• การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) ในปี 2557 มีกรรมการเขา้รบัการอบรมแลว้ 
8 ท่าน

• การอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 มีกรรมการที่เข้ารับ
การอบรมแล้ว 14 ท่าน ดังนี้
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม หลักสูตร DAP, RCP และ 
FGP
2. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ หลักสูตร DAP
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย หลักสูตร DCP,  ACP, 
SFE และ MIA
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี หลักสูตร DCP
กรรมการ 4 ทา่นนีไ้ด้ลาออกระหว่างปี 2557 สำาหรบักรรมการ
ปัจจุบันที่เข้ารับการอบรมแล้ว มีดังนี้

รายชื่อกรรมการป�จจุบัน/ หลักสูตร

1. นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 24/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 51/2004 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 14/2004 
ACEP - Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012

2. นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 8/2004 
RCP - Role of the Chairman Program RCP 10/2004
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 13/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 104/2008 
ACP - Audit Committee Program ACP 27/2009

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

4. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 15/2002

5. นายสรัญ รังคสิร�
   หลักสูตร

CSP - Company Secretary Program CSP 8/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 61/2005 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 19/2005

7. นายกฤษฎา อุทยานิน
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 
DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 
RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

8. นายทรงภพ พลจันทร�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004
DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004  
FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

10. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 
ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 
MIR - Monitoring the system of Internal Control and 
        Risk Management MIR 12/2012

9. นายประสิทธ� ์สืบชนะ
   หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 
DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

6. นายสุรงค� บูลกุล
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009
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6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ 
สูงสุด

1.  กรรมก�รอิสระ

บรษิทัฯ ได้กำาหนดนยิามความเป็นอิสระของกรรมการบรษิทัฯ 
ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้กำาหนดไว้
ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ มีรายละเอียดตามโครงสรา้งการจัดการ หนา้ 165-166

2.  ก�รแยกตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�ร

ผู้จัดก�รใหญ่

ตำาแหน่งของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
กำาหนดไวใ้นคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือใหบ้ทบาทของ
ประธานกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารมีความเป็นอิสระแยก
จากกัน โดยบทบาทของประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นฝ่าย
กำากับดูแล ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำาหน้าที่บริหาร
จัดการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายไพรินทร์ 
ชโูชตถิาวร) มิได้เป็นกรรมการอิสระ แตไ่ด้รบัการแตง่ตัง้จาก
คณะกรรมการ เนือ่งจากเป็นผูท้ีมี่ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิ
พลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3.  ก�รสรรห�กรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทำาหน้าที่สรรหาคดัเลือกบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชนต์อ่การนำามาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิธรุกจิของ 

บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับความหลากหลาย
ของคุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ไม่มีการแบ่งแยกเพศหรือมีข้อจำากัดอ่ืนใด และได้กำาหนดไว้ใน
หัวข้อ “องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ และการ
แต่งตั้ง” ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ การที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านจะช่วยให้มี 
มุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดย
บุคคลที่สรรหาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำา
หน้าที่สรรหาบุคคลผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมี 
ขัน้ตอนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วธิกีารสรรหาและกำาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณา (Skill Matrix) อย่างชัดเจน เป็นข้ันตอน อีกท้ัง 
ได้ใชร้ายชือ่บคุคลใน Directors' Pool ของกระทรวงการคลัง
และ IOD ประกอบการพิจารณาด้วย (รายละเอียดในโครงสร้าง 
การจัดการ หน้า 168-169)

4  ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูงสุด/ก�รสืบทอด

ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง
ตำาแหนง่เป็นผูบ้รหิารระดับสงูสดุ หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจใน
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์
โปร่งใส และมีภาวะผู้นำาสูง เพ่ือให้การบริหารงานของ 
บรษิทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรบัและเชือ่ม่ัน
จากผู้มีส่วนได้เสีย
ในปัจจุบัน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ของบรษิทัฯ ซ่ึงทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติ
แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
รวมทั้งผลงานความสำาเร็จ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใดที่องค์กรอื่น จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ขณะที่ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ได้ทุม่เทเวลาปฏบิตัหินา้ทีใ่หก้บับรษิทัฯ อยา่ง
เต็มที่เหมาะสมเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง สำาหรับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ

รายชื่อกรรมการป�จจุบัน/ หลักสูตร

1. นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 24/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 51/2004 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 14/2004 
ACEP - Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012

2. นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 8/2004 
RCP - Role of the Chairman Program RCP 10/2004
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 13/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 104/2008 
ACP - Audit Committee Program ACP 27/2009

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

4. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 15/2002

5. นายสรัญ รังคสิร�
   หลักสูตร

CSP - Company Secretary Program CSP 8/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 61/2005 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 19/2005

7. นายกฤษฎา อุทยานิน
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 
DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 
RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

8. นายทรงภพ พลจันทร�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004
DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004  
FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

10. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 
ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 
MIR - Monitoring the system of Internal Control and 
        Risk Management MIR 12/2012

9. นายประสิทธ� ์สืบชนะ
   หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 
DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

6. นายสุรงค� บูลกุล
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

รายชื่อกรรมการป�จจุบัน/ หลักสูตร (ต�อ)

7. นายกฤษฎา อุทยานิน
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 
DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 
RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

8. นายทรงภพ พลจันทร�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004
DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004  
FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

10. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 
ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 
MIR - Monitoring the system of Internal Control and 
        Risk Management MIR 12/2012

9. นายประสิทธ� ์สืบชนะ
   หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 
DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

6. นายสุรงค� บูลกุล
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009
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กลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ด้วยการ
ฝึกอบรมทักษะและความรู้เพ่ิมเติม ทั้งในด้านวิชาการ การ
บริหารจัดการ และภาวะผู้นำา การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบ 
เพื่อเรียนรู้ข้ามสายงาน และการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์โลก และ AEC เป็นต้น
7. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม

บริษัทฯ มแีนวทางการกำากับดแูลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ 
มีบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นบริษัทจำากัด 11 บริษัท และมีบริษัท 
รว่มทนุ 4 บรษิทั โดยไม่มีบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเป็นบรษิทั
จดทะเบียน (รายละเอียดในโครงสร้างการถือหุ้น หน้า 183)

กลไกก�รกำ�กับดูแล

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัท
รว่มทนุนัน้ ผูแ้ทนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไปดำารงตำาแหนง่กรรมการ
หรือผู้บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
และกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้
บริษัทย่อย นำาไปปฏิบัติ เช่น นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
บทบ�ทของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ และนโยบายการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและ
สนับสนุนธุรกิจซ่ึงกันและกัน และกำากับดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการดำาเนินงานตามนโยบายที่กำาหนด เพ่ือ
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแต่งตั้งกรรมการ
และฝา่ยบรหิารเพ่ือรบัผดิชอบการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัยอ่ย 
รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามที่ได้ปรากฏในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG  
Handbook) และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเนน้ยำา้ถงึความสำาคัญ
ของการกำากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพ่ือไม่ให้ธุรกิจของบริษัท 
ดังกล่าวส่งผลกระทบ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสังคม 
สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้ฝ่ายจัดการหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนรายงานผลการ
ดำาเนินงานให้ทราบเป็นระยะ
บทบ�ทของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

• กำาหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัยอ่ยทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำานักตรวจสอบภายใน 
จะรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังจัดทำารายงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อกำาหนด 
ของสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)
• กำาหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำาเนินงาน 
ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำารายการที่เกี่ยวโยง การได้มา
หรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำารายการอ่ืนที่สำาคัญต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
บทบ�ทในฐ�นะผู้ถือหุ้น

• การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน 
เกี่ยวกับวาระที่มีความสำาคัญ และมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งองค์กร โครงสรา้งการลงทนุ การยกเลกิบรษิทั ตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

กลไกก�รบริห�รง�น

• การกำาหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบการจัดซ้ือจัดหา 
ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ
• การกำาหนดนโยบายการลงทุน แผนการดำาเนินงานระยะยาว 
แผนงานประจำาปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม (CSR Roadmap) และกรอบงบประมาณการลงทุน 
งบประมาณประจำาปีของบริษัทย่อย จะถูกรวมไว้อยู่ภายใต้
แผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน สำาหรับนโยบายการลงทุนของบริษัทร่วม 
เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
• บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการดำาเนินงานด้านต่างๆ ท้ังการค้า 
ขายสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดหา ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมท้ังระบบกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ อาทิ ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมความปลอดภัย แนวทางการดำาเนนิงานเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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• การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 
ระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders’ Agreement และข้อบังคับ
บริษัทร่วม (ซ่ึงมีการนำาเง่ือนไขและสาระสำาคัญบางประการ 
บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษัทร่วม) โดยวาระสำาคัญๆ จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สำาหรับ
บริษัทย่อย ไม่มีการจัดทำาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เนื่องจาก 
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

8. นโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการที่อื่นของ
กรรมการและผู้บริหาร

• กรรมการบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่งในกรรมการบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้ 
ไม่เกิน 5 บริษัท
• กรรมการผูจั้ดการใหญ่หากจะไปดำารงตำาแหนง่กรรมการ
หรอืตำาแหนง่อ่ืนใดในบรษิทัหรอืองค์กรอ่ืน จะตอ้งได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
• การส่งบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เดิมจะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงได้รับการมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการบริหาร การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลไป
ดำารงตำาแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
ร่วมทุน จึงเป็นอำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน)  
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย   
ไม่มีการกำาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ 
บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ 
โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำาไรสุทธิ 
เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำารองตาม
กฎหมายแลว้ หรอืกรณอ่ืีนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัยอ่ย
เห็นสมควร

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
รักษาความลับไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมี
การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำาหนดชั้นความลับ
และจำากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่ 
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืผูอ่ื้น อันรวมถงึการซ้ือขายหลักทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ดังนี้
• คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง จัดทำาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ของตน รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือเข้ารับ 
ตำาแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันท่ีมีการ 
ซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพรบ. 
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำาต่อเนื่องทุกเดือน
• บริษัทฯ มีจดหมายแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร 
และบคุคลทีมี่ความเกีย่วขอ้ง ตามนยิามของสำานกังานกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้งดการซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่ 
วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เป็นเวลา 2 วันทำาการ หลังการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว เพื่อมิให้
นำาข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลง 
ราคาหุน้ของบรษิทัฯ และยงัไม่ได้เปิดเผยแกส่าธารณชนไปใช้
กระทำาการใดๆ ซ่ึงเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกันการ 
กระทำาผดิกฎหมาย และป้องกนัการชีน้ำาตลาดหรอืสรา้งความ
ได้เปรียบให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำาหนดชั้น
ความลับของข้อมูล และจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือ 
ผู้ครอบครองข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำาชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดย
เคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำาหนดให้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะ
ต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
• การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ของ
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการ
คุกคามจากภายนอกและป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการ
เข้าถึงข้อมูล (Authorization) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วน
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รายการ

1.  ค�าสอบบัญช�ของบร�ษัทฯ 3,100,000
2.  ค�าสอบบัญช�ของบร�ษัทย�อย
3.  ค�าใช�จ�ายอ่ืน เช�น ค�าเดินทาง
    ของพนักงาน ค�าไปรษณีย�อากร
    ค�าจัดพิมพ�รายงาน

120,000
1,030,000

จำนวน / บาท

รวม 4,250,000

ค่�บริก�รอื่น (Non-Audit Fee)

นอกจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนสำาหรับกิจกรรมอ่ืนแก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 
2557 จำานวนรวม 210,000 บาท ดังนี้

รายการ

1.  ค�าตรวจสอบการใช�สิทธ�ประโยชน�
    ตามบัตรส�งเสร�มการลงทุน
    จำนวน 3 บัตร
2.  ค�าเช�ญเป�นว�ทยากร 30,000

180,000
จำนวน / บาท

รวม 210,000

12. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีใน 
เรื่องอื่นๆ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ และการปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และตามข้อเสนอของฝ่าย
จัดการ และฝา่ยเลขานกุาร  โดยได้พิจารณาใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งสู่
การเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน โดยยึด
แนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

บุคคล และทั้งในช่วงการปฏิบัติงานในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน

11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 ผูถ้อืหุน้ได้อนมัุตแิตง่ตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮ้าส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จำากัด ทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยไม่มีความสำาคัญกับบริษัทฯ ที่จะก่อให้
เกิดข้อจำากัดของความเป็นอิสระ
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำานวนรวม 
4,250,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบ 
บญัชขีองบรษิทัยอ่ย และค่าใชจ้า่ยอ่ืน สรปุสาระสำาคัญได้ดังนี้

ASEAN CG Scorecard และมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่
เป็นสากลอ่ืนๆ สรุปประเด็นการปรับปรุง และการปฏิบัติ 
ของบริษัทฯ ที่สำาคัญในปี 2557 ดังนี้
1. กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัจำานวนองค์ประชมุของทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ “ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด”
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
3. กำาหนดการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการหรอืตำาแหนง่อ่ืนใด 
ซึ่งรวมถึงตำาแหน่งทางวิชาการ และทางสังคมของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ สำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับรองลงไปต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ
4. เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ขอแก้ไข 
ข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดกรรมการ 2 เรื่อง ได้แก่ การลด
จำานวนกรรมการลงจาก 5-17 ท่าน เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้
เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และระบุวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้
ในข้อบังคับด้วย
5. เพ่ิมช่องทางสื่อสาร กับผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปิดตู้ ปณ.35 รับข้อร้องเรียนและ 
ข้อเสนอแนะ
6. ต้ังหน่วยงาน สำานักบริหารความย่ังยืน ข้ึนตรงต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
7. ตัง้หนว่ยงาน Compliance  เรยีกวา่ สว่นงานเลขานกุาร
บริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ ขึ้นตรงต่อสำานักกิจการองค์กร
8. กำาหนดให้การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 
องค์ประกอบของเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างชัดเจน
9. สง่เสรมิกจิกรรมสงัคมเพ่ือสทิธสิตรแีละสทิธเิด็ก เพ่ิมขึน้
จากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและการ
ศึกษาอบรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือสร้างโอกาสทางสังคม 
และมีความพรอ้มทัง้รา่งกาย สตปัิญญาและจิตใจ เพ่ือการใช้
สิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และเพ่ิมวงเงินทุนการศึกษา
บุตรพนักงานประจำาปีขึ้นร้อยละ 50 ตามข้อเสนอของ
สหภาพแรงงาน
10. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแนวทางการออกระเบียบ
คุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ
ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามทิศทางการเติบโตและแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของบริษัทฯ  
ควบคู่กับแนวทางกฎระเบียบท่ีเป็นสากล โดยเน้นการดำาเนินงาน 
ที่เป็นรูปธรรม และมีการวัดผลในทุกกิจกรรมที่สำาคัญ เพ่ือ
การปรับปรุงให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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BUSINESS
STRUCTURE
โครงสร�างธุรกิจ

ทิศทางดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ�

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แผนภูมิกระบวนการผลิต

การประกอบธุรกิจของแต�ละสายผลิตภัณฑ�

โครงสร�างรายได�

รายการระหว�างกัน
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BUSINESS
STRUCTURE
โครงสร�างธุรกิจ

ทิศทางดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ�

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แผนภูมิกระบวนการผลิต

การประกอบธุรกิจของแต�ละสายผลิตภัณฑ�

โครงสร�างรายได�

รายการระหว�างกัน



70•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

PP Derivatives
• PP Expansion

160 KTA
• PP Compounding 
• 140 KTA 

• DELTA Initiative Implementation 
• Assets Management (Bankai/EIZ)

• Specialty focus and Moving 
away from heavy-asset
company 

• CHP I: Electricity +220MW, Steam +420T/hr
• PRP +100KTA of Propylene
• EURO IV: Gasoline 15KBD, Diesel 10KBD, Jet 15KBD
• TDAE +28KTA, 150BS +25KTA
• Lube Blending +60m.Ltrs./year
• EBSM +60KTA, ABS/SAN +60KTA

Completed Project during 2011-13

2013
 Crude Run  181 KBD  84%  
 Nelson Complexity Index  6.6
 Portfolio of Revenue:

Petroleum/Petrochemical & Others 76% / 24%

2

2015 UHV Completion
 Crude Run 215 K B D   100% 
 Nelson Complexity Index  8.6 
 More stable portfolio of Revenue: 

Petroleum/Petrochemical & Others  59% / 41% 

1

3

STS 2014:
Strengthening
Core Business

Quick Win Initiatives 

New investments through JV 

Para - Xylene
(PX)

Acrylic Acid
(AA)
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Strategic Initiatives: Roadmap to Success

PP Derivatives
PP Expansion              160  KTA
PP Compounding        140  KTA

Super
Absorbent
Polymer
(SAP) 

PP Compounding

• Automotive
• Frozen food
   packaging
• Health care
• Lamination

PP Expansion

Random PP
• Pipe grade
• Hygiene

Specialty PP
• Container box

HOMO PP
• Film
   application
• Fiber grade

Block-CO PP
• Household
   Material
• Heavy-duty

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประชุมร�วมกับฝ�ายจัดการ เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2557
เพ�่อกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ� 5 ป� เพ�่อการเติบโตของบร�ษัทฯ มุ�งสู�ความสำเร�จอย�างยั่งยืน

ทิศทางดำาเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่ปี 2556 - 2563

  -       ปี 2556 ดำาเนินโครงการฟีนิกซ์ และโครงการอื่นๆ แล้วเสร็จ
ไปหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ EURO IV, TDAE, EBSM, 
Lube Blending, CHP I และ PRP เป็นต้น

  -       ปี 2557 แผนเร่งรัดผลักดันโครงการ UHV และมีการทำา
โครงการ DELTA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเป็นเลิศใน
ด้านการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคลและการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

       อีกทัง้ศกึษาโอกาสในการใชป้ระโยชนส์นิทรพัยท่ี์ดินของบรษิทัฯ

  -       ปี 2558 โครงการ UHV จะแล้วเสรจ็ สง่ผลใหเ้พ่ิมประสทิธภิาพ
ของโรงกล่ันและสามารถเพ่ิมกำาลังการผลิตได้มากข้ึน นอกจากน้ี 
ยังสามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์มูลค่าต่ำาเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ี
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น รวมทั้งมีแผนต่อยอดดำาเนินโครงการ 
DELTA พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการผลิต
และเร่งรัดจัดทำาคู่มือกระบวนการผลิต

  -       ในช่วงปี 2558 - 2560 ดำาเนินโครงการท่ีรองรับผลิตภัณฑ์ 
โพรพิลีนจากโครงการ UHV โดยนำาไปทำาผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีน 
ได้แก่ โครงการ PPE 160,000 ตันต่อปีและ PPC 140,000 ตนั
ต่อปี

  -       ในช่วงปี 2561 - 2563 แผนการลงทุนซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการ โดยมุ่งเน้นการหาคู่ค้าในการทำาความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาผลติภัณฑเ์กรดพิเศษใหมี้มูลค่าเพ่ิมขึน้ ได้แก ่โครงการ 
PX และ AA/SAP เป็นต้น

ทิศทางดำาเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์



บจ. ไทย เอ บี เอส
ผลิตเม็ดพลาสติก
กลุ�มสไตร�นิคส�

99.99%

บจ. ไออาร�พ�ซี
เอ แอนด� แอล(1)

จำหน�ายเม็ดพลาสติก

59.94%

บจ. ไออาร�พ�ซี โพลีออล
ผลิตและจำหน�ายฟองน�ำ

ว�ทยาศาสตร�

99.99%

บจ. เทคโนโลยี ไออาร�พ�ซี
โรงเร�ยนอาช�วะ

99.99%

บจ. ไออาร�พ�ซี
คลีน พาวเวอร�(4)

ผลิตและจำหน�ายไฟฟ�า

48.99%

บจ. พ�ทีที เอนเนอร�ยี่
โซลูชั่นส�(5)

ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม

20.00%

บจ. พ�ทีที โพลิเมอร�
มาร�เก็ตติ�ง(2)

จำหน�ายเม็ดพลาสติก

25.00%

บมจ. อูเบะ เคมิคอล
(เอเชีย)(3)

ผลิตและจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

25.00%

บจ. น้ำมัน ไออาร�พ�ซี
จำหน�ายผลิตภัณฑ�น�ำมัน

99.99%

บจ. รักษ�ป�าสัก
ให�บร�การเช�า

เร�อบรรทุกน�ำมัน

99.99%

• โอเลฟ�นส�
• อะโรเมติกส�
• โพลิโอเลฟ�นส�
• สไตร�นิคส�

ธุรกิจป�โตรเคมี

• แนฟทา
• น�ำมันเบนซ�น
• น�ำมันดีเซล
• น�ำมันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน
• ยางมะตอย
• น�ำมันเตา

ธุรกิจป�โตรเลียม

ให�บร�การถังเก็บ
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีและ
ป�โตรเลียมเหลว

• ท�าเร�อป�โตรเคมีและ
   ป�โตรเลียมเหลว
• ท�าเร�อคอนเทนเนอร�
   และสินค�าทั่วไป

ธุรกิจท�าเร�อ

ผลิตและจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

ผลิตและจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

ให�บร�การ
ท�าเทียบเร�อน้ำลึก

บร�หารจัดการและพัฒนา
ที่ดินเปล�าของบร�ษัทฯ
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด

• นิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจบร�หารจัดการ
ทรัพย�สิน

หมายเหตุ
• แสดงเฉพาะบร�ษัทย�อยบร�ษัทร�วมที่มีการดำเนินงาน
• สัดส�วนการถือหุ�นของผู�ถือหุ�นอื่นๆ ในบร�ษัทย�อย/ บร�ษัทร�วม

บร�ษัทย�อย/ บร�ษัทร�วม
(1) บร�ษัท ไออาร�พีซ� เอ แอนด� แอล จำกัด

(2) บร�ษัท พีทีที โพลิเมอร� มาร�เก็ตติ้ง จำกัด

(3) บร�ษัท อูเบะ เคมิคอลส� (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน)
(4) บร�ษัท ไออาร�พีซ� คลีน พาวเวอร� จำกัด
(5) บร�ษัท พีทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั่นส� จำกัด

ผู�ถือหุ�นอื่น ๆ
บร�ษัท นิปปอน เอ แอนด� แอล จำกัด 35%
บร�ษัท ซูมิ-ไทย อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด 5%
บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 50%
บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 25%
บร�ษัท อูเบะ อินดัสตร�ส� ลิมิเต็ด 74%, อื่นๆ 1%
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซ�นเนอร�ยี่ จำกัด 51%
บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 40%
บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 20%
บร�ษัท ไทยออยล� จำกัด (มหาชน) 20%

:

:

:
:
:

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิกลัน่น้ำามัน โดยโรงกลัน่น้ำามันของบรษิทัฯ 
มีกำาลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบด้วย 
ADU 1 และ ADU 2 กำาลังการผลิต 65,000 และ 150,000 
บาร์เรลต่อวัน ตามลำาดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำาลังการ 
กล่ันน้ำามันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา แก๊สโซลีน ดีเซล 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงาน
ผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานกำาลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี 
ซ่ึงมีกำาลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ และมีโรงงานผลิต
ยางมะตอยขนาดกำาลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขัน้ต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ 
อะโรเมตกิส์ โดยมีกำาลังการผลิต 828,000 และ 367,000 ตนั
ต่อปี ตามลำาดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานปิโตรเคม ี
ขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์  
(HDPE, PP) ด้วยกำาลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี และ 
เม็ดพลาสตกิกลุม่สไตรนีคิส ์(ABS, SAN, EPS, PS) ด้วยกำาลัง 
การผลติ 307,000 ตนัต่อปี เพ่ือจำาหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมพลาสตกิสำาเรจ็รปูชนดิต่างๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้แบรนด์ POLIMAXX
นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้า  
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนา
ความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ของมนษุย ์และเพ่ิมความสามารถในการ 
แข่งขันสู่สากล ด้วยการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์
นวัตกรรมของบริษัทฯ จากการวิจัยทั้งในกลุ่มสไตรีนิคส์ 
ได้แก่ Green ABS, ABS Powder, Impact modifier-
MBS, Anti-dripping Additive, Anti-Bacteria และกลุ่ม 
โพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, 
Baby Bottle Polypropylene, Antimicrobial Compound 
เป็นต้น

ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทั ไออาร์พีซี จำากดั (มหาชน) เป็นผูด้ำาเนนิธรุกจิปิโตรเคมีครบวงจรแหง่แรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โรงกล่ันน้ำามัน
และโรงงานปิโตรเคมีของบรษิทัฯ ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัระยอง ซึง่เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจดัการของบรษิทัฯ 
พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ ท่าเรือน้ำาลึก คลังน้ำามัน และโรงไฟฟ้า
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ท่าเรือไออาร์พีซีให้บริการเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย

ท่�เรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียม (Liquid & Chemical 
Terminal) หรอืท่าเรอื LCT ให้บรกิารขนถ่ายสนิค้าปิโตรเคมี 
ปิโตรเลียมและก๊าซ ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 1,623 เมตร 
รองรับเรือขนาด 1,000 - 250,000 ตัน โดยมีปริมาณสินค้า 
ผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 
ลำาต่อปี

ท่�เรอืคอนเทนเนอร์และสนิค้�ท่ัวไป (Bulk & Container 
Terminal) หรือท่าเรือ BCT ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร 
และความกว้าง 44 เมตร สามารถรับเรือลำาเลียงได้ขนาด 
800 - 150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก 
กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณสินค้า 
ผ่านท่า 1.4 ล้านตันต่อปี

ถังเก็บผลิตภณัฑ์ บรษิทัฯ มีการให้บรกิารถงัเกบ็ผลติภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว กว่า 200 ถัง เพื่อรองรับการ
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันของบริษัทฯ รองรับการเก็บ 
สินค้าได้ถึง 2.7 ล้านตัน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีคลังนำ้ามัน 5 
แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังนำ้ามันระยอง คลัง
นำ้ามันพระประแดง คลังนำ้ามันอยุธยา คลังนำ้ามันชุมพร และ
คลังนำ้ามันแม่กลอง 

นอกจากนีท่้าเรอืของบรษิทัฯ มีความพร้อมสำาหรบัเป็นท่าเรอื
สำารองทางยทุธศาสตร์ให้กบักองทพัเรอื เม่ือเกดิภาวะฉกุเฉนิ
หรือเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีความลึกที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศ

บรษิทัฯ  ได้ตัง้หน่วยธรุกจิบรหิารจัดการทรพัย์สนิเพ่ือบรหิาร
จัดการที่ดินที่มีศักยภาพซ่ึงมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง 
และจังหวดัอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 10,000 ไร่  โดยมีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ให ้เป ็นโครงการเชิงนิเวศ ทั้งนิคม 
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงโครงการ
เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และระบบ 
Utilities ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่าง 
สมบูรณ์ และปัจจุบัน IRPC ได้รับอนุมัติให้ร่วมดำาเนินการ
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการ
พัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สำาหรับ
ให้บริการแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งไทยและต่างชาติ เพียบ
พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสำาคัญ โดยมีโรงผลิตพลัง 
ไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม ซ่ึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ได้สูงสุดถึง 400,000 ตันต่อปี เพ่ิมศักยภาพ
ปรบัปรงุระบบสายส่งเพ่ือสร้างเสถยีรภาพด้านพลังงานไฟฟ้า
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมรองรบัโครงการต่างๆ 
ของบริษัทฯ และลูกค้าจากภายนอก ด้วยบริการที่ทันสมัย
ครบวงจร Solutions Provider เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน



แนฟทา

LS ATB

ลองเรสซิดิว

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซิน 114 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซททีลีน 6 KTA

โพโรไลซิส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

น้ำมันเบนซิน แก�สโซฮอล�
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา LPG

ของเด็กเล�น เคร�่องใช�ไฟฟ�า
ชิ�นส�วนยานยนต� เคร�่องใช�ในครัวเร�อน

ตลับซีดี ตลับเทป เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความร�อน

ถุงหิ�วบรรจุสินค�า ขวดบรรจุน้ำด่ืม (ข��น)
ท�อน้ำ เชือก แห อวน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน้ำผลไม�

โฟมทําพ�้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

น้ำมันเช้ือเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

PS
100 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

EPS
30 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

ABS/SAN
177 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

PP
475 KTA

โพลิออล
25 KTA

บจ.ไออาร�พ�ซี โพลีออล

โรงงาน
อะโรเมติกส�

EBSM
260 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น

พ�้นฐาน

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

น้ำมันดิบ

ป�โตรเคมีป�โตรเลียม

โรงไฟฟ�า

ถ�านหิน

ก�าซธรรมชาติ 220 MW

108 MW

โพรพ�ลีนอ�อกไซด�

แผนภูมิกระบวนการผลิต
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แนฟทา

LS ATB

ลองเรสซิดิว

ร�ฟอร�เมท

โทลูอีน 132 KTA

มิกซ�ไซลีน 121 KTA

เอทิลีน 320 KTA

เบนซิน 114 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซททีลีน 6 KTA

โพโรไลซิส
แก�สโซลีน

เอทิลีนร�ชแก�ส

VGO

การนำไปใช�

น้ำมันเบนซิน แก�สโซฮอล�
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา LPG

ของเด็กเล�น เคร�่องใช�ไฟฟ�า
ชิ�นส�วนยานยนต� เคร�่องใช�ในครัวเร�อน

ตลับซีดี ตลับเทป เคร�่องใช�ไฟฟ�า

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความร�อน

ถุงหิ�วบรรจุสินค�า ขวดบรรจุน้ำด่ืม (ข��น)
ท�อน้ำ เชือก แห อวน

ถ�านไฟฉาย ยางรถยนต�

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน้ำผลไม�

โฟมทําพ�้นรองเท�า เฟอร�นิเจอร�

น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�

ส�วนผสมในยางรถยนต�

ผิวถนน

ผลิตภัณฑ�เพ�่อจําหน�าย

น้ำมันเช้ือเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
320 KTA

TDAE
50 KTA

ยางมะตอย
600 KTA

PS
100 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

EPS
30 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

ABS/SAN
177 KTA

บจ.ไทย เอ บี เอส

HDPE
140 KTA

Acetylene Black
4 KTA

PP
475 KTA

โพลิออล
25 KTA

บจ.ไออาร�พ�ซี โพลีออล

โรงงาน
อะโรเมติกส�

EBSM
260 KTA

โรงงาน
โอเลฟ�นส�

โรงงาน
DCC

โรงงาน
น้ำมันหล�อลื่น

พ�้นฐาน

ADU 1
65 KBD

ADU 2
150 KBD

โรงกลั่นน้ำมัน
215 KBD

น้ำมันดิบ

ป�โตรเคมีป�โตรเลียม

โรงไฟฟ�า

ถ�านหิน

ก�าซธรรมชาติ 220 MW

108 MW

โพรพ�ลีนอ�อกไซด�

แผนภูมิกระบวนการผลิต
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
1. ผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง

• น้ำามันเบนซิน (Gasoline) คือน้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับ 
เครือ่งยนต์เบนซิน แบ่งโดยค่าอ๊อกเทน ซ่ึงเป็นตวัเลขทีแ่สดง
คุณสมบัติต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ ตามข้อกำาหนด
ของรฐั น้ำามันเบนซนิของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น น้ำามันเบนซิน
ไร้สารตะกั่ว ULG91 (เฉพาะส่งออก) น้ำามันแก๊สโซฮอล์ 
GSH95, GSH91 และ Gasohol Base ซึ่งเป็นเบนซิน 
พื้นฐานสำาหรับนำาไปผลิตเป็น Gasohol และ E20 (เริ่มผลิต
ในปี 2557)

• น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วที่ใช้ในอุตสาหกรรม และยาน 
พาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือประมง เรือโดยสาร  
รถแทรกเตอร์ ปัจจุบันได้มีการผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 
6-7 ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

•  น้ำามันเตา (Fuel Oil) เป็นผลติภัณฑ์น้ำามันทีไ่ด้จากส่วนทีมี่
จุดเดือดสงูของน้ำามันดิบใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม 
การคมนาคมขนส่ง และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

•  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊าซหงุต้ม (LPG) คือ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ก๊าซโปรเพน และก๊าซบิวเทน ส่วนใหญ่นำา
ไปใช้ในงานหุงต้มในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถนำาไปใช้ใน
งานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนีย้งัใช้เป็นเชือ้เพลิงสำาหรบั
เครื่องยนต์เบนซินได้

2. ผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน

• น้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน (Lube Base Oil) คือ ผลติภัณฑ์น้ำามัน
ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจากหอกลั่น ซ่ึงนำาไปผลิตเป็น
น้ำามันหล่อลื่นเกรดต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำามัน
หล่อลื่นพื้นฐานหลายเกรด ตามลักษณะและความเหมาะสม 
ในการนำาไปใช้งาน ดังนี้ 
 - 150 SN ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำามันหล่อลื่นสำาหรับ  
   อุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมรถยนต ์ 
    อุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น
  - 500 SN ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามัน 
      หล่อลื่นสำาหรับรถยนต์เกือบทุกประเภท
  - 150 BS ใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่มีแรง 
    เสียดทานมาก เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก รถไฟ  
      เครื่องเรือเดินทะเล เป็นต้น

สัดส�วนกำลังการกลั่น
ของโรงกลั่นน้ำมัน

ในประเทศไทย ป� 2557

(แหล�งที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน
ข�อมูลเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557)
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• ลองเรสซิดิว (Long Residue) คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนหนัก
จากกระบวนการกล่ันน้ำามัน ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิต
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ในกลุ่มน้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ได้แก่ น้ำามันยาง TDAE (Treated 
Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic 
Extract) ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตยางรถยนต์ โดยลด
ปริมาณ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ซึ่ง
เป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

• แนฟทา (Naphtha) คือ ผลิตภัณฑ์น้ำามันส่วนเบาที่ได้จาก
กระบวนการกล่ันน้ำามันดิบ ใช้เป็นวตัถดิุบหลักสำาหรบัโรงงาน 
ปิโตรเคมี 
• ยางมะตอย (Asphalt) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลาย
ชนดิ และสารอินทรย์ีอ่ืนๆ ซ่ึงรวมเรยีกว่า บทิเูมน (Bitumen) 
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นและหนืด และเป็นผลิตภัณฑ์ส่วน
ที่หนักที่สุดที่ได้จากกระบวนการกล่ันน้ำามันดิบ ใช้สำาหรับ 
ทำาถนน วัสดุกันซึม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
1. โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน 
ใช้เป็นวตัถดิุบสำาหรบัผลิตเม็ดพลาสตกิชนดิต่างๆ ได้แก่ เม็ด
พลาสตกิชนดิโพลเิอทลีิน (PE) และโพลิโพรพิลนี (PP) บรษิทัฯ 
มีกำาลังการผลิตโอเลฟินส์ 828,000 ตันต่อปี ประกอบ 
ด้วย เอทิลีน 360,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 412,000 ตันต่อปี 
และบิวทาไดอีน 56,000 ตันต่อปี โอเลฟินส์ที่บริษัทฯ ผลิต
ได้ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑพ์ลอยได้จากโรงงานโอเลฟินส์ ได้แก ่ 
อะเซทีลีนแบล็ค (Acetylene Black) มีลักษณะเป็นผง
ละเอียดสีดำา มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความบริสุทธิ์และการ

นำาไฟฟ้าสูง นิยมนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไฟฉาย 
ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และยาง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำาลังการ 
ผลิตอะเซทีลีนแบล็ค 4,000 ตันต่อปี

2. อะโรเมติกส์

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์หรือ BTX ประกอบด้วย เบนซีน 
(Benzene) โทลอีูน (Toluene) ไซลีน (Xylene) ใช้เป็นวตัถดิุบ 
สำาหรับผลิตเม็ดพลาสติกกลุ ่มสไตรีนิคส์ (Styrenics)  
ปัจจุบนับรษิทัฯ มีกำาลังการผลิตอะโรเมตกิส์ 367,000 ตนัต่อปี 
อะโรเมติกส์ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโรงงานในเครือ 
ของบริษัทฯ และจำาหน่ายให้บุคคลภายนอกบางส่วน

3. โพลิเมอร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือ 
เม็ดพลาสติกภายใต้เครื่องหมายการค้า “POLIMAXX” 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 
ซ่ึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ ์
พลาสติกสำาเร็จรูปชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ 
บริษัทฯ ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ ่มโพลีโอเลฟินส ์
(Polyolefins) ได้แก่ HDPE PP และกลุ่มสไตรีนิคส์ ได้แก ่
ABS PS EPS เม็ดพลาสติกที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่ 
แตกต่างกัน ตามลักษณะของการนำาไปใช้งาน ดังนี้

3.1  เม็ดพล�สติกโพลิเอทิลีนชนิดคว�มหน�แน่นสูง 
(High Density Polyethylene - HDPE)

เม็ดพลาสติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีการคอมพาวด์ภายใน
สายการผลิต (in-line compound) ในรูปแบบสีดำา เหมาะ
สำาหรับการนำาไปใช้ในการขึ้นรูป ได้แก่ งานผลิตท่อ (Pipe 
Extrusion) HDPE ในรปูของท่อ มีลกัษณะทีเ่หมาะสมต่องาน
ผลิตท่อน้ำาประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่
ทนแรงดึง ทนแรงกระแทก มีความยืดหยุ่นสูง และทนต่อ 
สภาพแวดล้อม

เบนซ�น
โทลูอีน
โซลีน

แนฟทา
ยางมะตอย

น้ำมันหล�อลื่นพ้ืนฐาน
ลองเรสซ�ดิว

น้ำมันเบนซ�น
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
น้ำมันเตา
ก�าซป�โตรเลียมเหลว

เอทิลีน
โพรพิลีน
บิวทาไดอีน
อะเซทีลีนแบล็ค

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน

ป�โตรเลียมอื่นๆ

โอเลฟ�นส�

อะโรเมติกส�

โพลิเมอร�

โพลิออล

ผลิตภัณฑ�พ�เศษ / นวัตกรรม



78•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

3.2 เมด็พล�สติกชนดิโพลิโพรพลีิน (Polypropylene - PP)

เม็ดพลาสตกิ PP ของบรษิทัฯ เป็นเม็ดพลาสตกิทีมี่คุณสมบตัิ
ที่ใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE จึง 
สามารถใช้ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง แต่ PP สามารถทน
ความร้อนได้สูงกว่า HDPE เหนียว แข็งแกร่ง ทนต่อแรงอัด
และแรงกระแทก ไม่สึกกร่อนง่าย ทนต่อสารเคมี เป็นฉนวน
ไฟฟ้าทีดี่ ปัจจุบนัมีการนำาเม็ดพลาสตกิชนดิ PP ไปใช้ในการ
ผลิตในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• ง�นแผ่นฟิล์ม (Film) ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติกท่ีต้องการ 
ความใส เพ่ือใช้เป็นถงุพลาสตกิประเภทถงุรอ้น ฟิล์มหอ่ของ
ทั่วไปหรือบรรจุอาหาร เป็นต้น
• ง�นในรูปของเส้นใย/เส้นเทป  (Filament/Yarn)  ใช้ใน 

งานทอกระสอบสาน ถงุหอม ถงุกระเทยีม ผ้าใบสาน ส่วนเส้นใย
กลม (Filament) มี 2 ลักษณะ คือ Mono-Filament (เส้นใยเด่ียว) 
ใช้ในงานทำาเชือก ที่ต้องการรับแรงมากๆ เช่น เชือกใยยักษ์ 
และ Multi-Filament (เสน้ใยกลุ่ม) ใชใ้นงานสายเขม็ขดั และ
สายกระเปา
• ง�นฉีดเข้�แบบ (Injection Molding) เหมาะสำาหรับการ
ผลิตเครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลือกแบตเตอรี่ ถังบรรจุสี และเฟอร์นิเจอร ์
กลางแจ้ง เป็นต้น
• ง�นเป�เข้�แบบ (Blow Molding) มีคุณสมบตัใินการผลิต
บรรจุภณัฑใ์ส ที่ให้ผิวแขง็ทนต่อกรดและด่าง มคีวามสะอาด
ปลอดภัยสูงเหมาะแก่การใช้เป็นขวดบรรจุอาหาร หรือขวด
บรรจุเครื่องสำาอาง เป็นต้น
• ง�นรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion) ได้รับความนิยมมากขึน้ 
เนื่องจาก PP ให้การทรงรูปชิ้นงานที่ดี สามารถ recycle ได้ 
และราคาไม่สงูมากนกั ซึง่งานทีใ่ช้ PP sheet มีตัง้แต่งานแฟ้ม
เอกสารต่างๆ งาน vacuum forming ได้แก่ งานบรรจภัุณฑ ์
ต่างๆ เช่น ถ้วยน้ำาหรือถาดใส่ของ

3.3  เม็ดพล�สติกชนิด  Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (ABS)

ABS ของบรษิทัฯ เป็นเม็ดพลาสตกิทีมี่คุณสมบตัเิด่นในการ
ทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact Strength) มีความมัน
เงาทีผ่วิ (High Gloss) ทนความร้อน (High Heat) แขง็แกร่ง 
(High Stiffness and High Rigidity) และทนตอ่สารเคมีได้ดี 
(High Chemical Resistance) นิยมนำาไปใช้ในงาน ดังนี้

• ง�นฉีดเข้�แบบ (Injection Molding)  คือการนำาเม็ด
พลาสตกิไปฉดีเขา้แบบเพ่ือใหไ้ด้ชิน้งานตามตอ้งการ เหมาะ
สำาหรับการนำาไปใช้งานต่างๆ ได้แก่
 - เครือ่งใช้ไฟฟ� ได้แก ่ชิ้นงานสว่นประกอบหม้อหงุข้าว  
  เตารีด โทรศัพท์ พัดลม แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ 
  โทรทัศน์ เนื่องจาก ABS มีคุณสมบัติเด่นคือทนต่อ 
  ความร้อนสูง มีความมันเงา สามารถชุบโลหะได้ดี มี 
  อัตราการไหลสูง และมีการหน่วงเหนี่ยวการติดไฟที่ดี
 - ช้ินส่วนย�นยนต์ ได้แก่ กระจกมองข้าง กล่องเก็บสัมภาระ  
  แผงหน้าปัดรถยนต ์และชิน้สว่นรถจักรยานยนต ์ได้แก่  
  แผงหน้าปัด หน้ากาก บงัโคลน หมวกกนันอ็ก เนือ่งจาก  
  ABS มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงทนทาน ทนความ 
  ร้อน ทนต่อแรงกระแทกสงู มีการเกาะตดิของสทีีดี่ ทนต่อ 
  ตัวทำาละลายจำาพวกทินเนอร์ และให้ความมันเงา
 - เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ชิน้ส่วนเครือ่งเรอืน สขุภัณฑ์   
  เนื่องจาก ABS มีคุณสมบัติมีความมันเงาสูง ทนแรง 
  กระแทก สามารถชุบโลหะได้ดี และทนต่อสารเคมีได้ดี
 - ของเด็กเล่น เนื่องจากเม็ดพลาสติกชนิด ABS มี 
  คุณสมบัติทนต่อการแตกหัก หากแตกหักก็จะไม่เกิด 
  เหลีย่มคม (Sharp Point) ทีเ่ป็นอันตรายต่อเด็ก รวมถงึ 
  มีความมันเงาสูง และให้สีที่สดใส
• ง�นรีด  (Extrusion) โดยการนำาเม็ดพลาสติกไป 
รีดเป็นแผ่น แล้วจึงนำาไปขึ้นรูปด้วยวิธีสูญญากาศ เช่น ผนัง 
ตู้เย็น เป็นต้น

3.4 เม็ดพล�สติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN)

SAN หรือ AS ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติกที่ให้คุณสมบัติ
ความใส ความแข็ง ความแกร่ง ความเหนียว การทนความ
ร้อน และทนสารเคมีได้ดีกว่า PS จึงนิยมนำาไปใช้ในงานฉีด 
(Injection Molding) ได้แก่
 - ช้ินส่วนย�นยนต์ เช่น เลนส์ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลีย้วใน 
  บางส่วนโดยนำามาแทน PMMA เนือ่งจากมีราคาถกูกว่า
 - เคร่ืองใช้ภ�ยในบ้�น เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภาชนะใส่ของ  
  ซ่ึงได้รับความนิยมใช้มาก เน่ืองจากมีคุณสมบัติเฉพาะ 
  ตัวท่ีดี

Ultra High Molecular Weight Polyethylene
Baby Bottle Polyethylene
Antimicrobial Compound
Marine Pipe
Natural Coloring and Additive Carrier

กลุ�มโพลิโอเลฟ�นส�

โพลิเอสเทอร�
โพลิอีเทอร�

โพลิเมอร�

โพลิออล

ผลิตภัณฑ�พ�เศษ / นวัตกรรม

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน�นสูง (HDPE)
เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP)
เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN)
เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS)
เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS)

Green ABS
Anti-dripping Additive
Anti-bacteria Agent
ABS Powder

กลุ�มสไตร�นิคส�
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Ultra High Molecular Weight Polyethylene
Baby Bottle Polyethylene
Antimicrobial Compound
Marine Pipe
Natural Coloring and Additive Carrier

กลุ�มโพลิโอเลฟ�นส�

โพลิเอสเทอร�
โพลิอีเทอร�

โพลิเมอร�

โพลิออล

ผลิตภัณฑ�พ�เศษ / นวัตกรรม

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน�นสูง (HDPE)
เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP)
เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN)
เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS)
เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS)

Green ABS
Anti-dripping Additive
Anti-bacteria Agent
ABS Powder

กลุ�มสไตร�นิคส�

 - เคร่ืองใช้ไฟฟ� ได้แก่ ใบพัดพัดลม หน้ากากแอร์ เครือ่ง 
  ปันน้ำาผลไม้ เนือ่งจากมีคุณสมบตัใิห้ความมันเงา ความ 
  คงรปูสงู การทนความร้อน และสารเคมีได้ดี  โดยเฉพาะ 
  อย่างยิ่งการทนต่อแรงเฉือนได้ดี

3.5 เม็ดพล�สติกชนิด Polystyrene (PS)

PS ของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามคุณสมบัติได้เป็น 2 
ประเภท คือ
• GPPS (General Purpose Polystyrene) คือเม็ดพลาสตกิ 
PS ที่ให้ความใสมาก มีความแข็งและความสามารถในการ
ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานง่าย โดยไม่ต้องอบเม็ดก่อน แต่มีข้อเสีย 
คือทนแรงกระแทกได้น้อย (Low Impact Strength) จึง 
นยิมใช้กบัชิน้งานทีเ่น้นความใสมากๆ และต้องการความทรง
รูปสูง ตัวอย่างเช่น ตลับเทป ตลับซีดี เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
• HIPS (High Impact Polystyrene) คือเม็ดพลาสติก PS 
ทีส่ามารถทนแรงกระแทกได้มากกว่า GPPS เนือ่งจากมีการ
พัฒนาโดยใส่บวิทาไดอีน แต่จะสญูเสยีคุณสมบตัด้ิานความใส 
อย่างไรก็ตามจากที่ราคาเม็ดพลาสติก HIPS ต่ำากว่าราคา
เม็ดพลาสติก ABS ค่อนข้างมาก จึงถูกใช้ทดแทนเม็ด
พลาสตกิ ABS ในงานทีต้่องการลดต้นทนุ แต่จะให้ความเงา 
และการทรงรปูทีด้่อยกว่า เม็ดพลาสตกิทัง้ 2 ประเภทเหมาะ
สำาหรับการนำาไปใช้ในการผลิตขึ้นรูปต่างๆ ดังนี้
 - ง�น Injection Molding ตลับเทป ตลับวดิีโอ ตลับซีดี   
  และเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
 - ง�น Sheet & Film Extrusion ได้แก่ ถ้วยไอศครีม  
  ฟิล์มที่ใช้ในการห่อดอกไม้ เป็นต้น

3.6 เม็ดพล�สติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS) 

EPS ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ สีขาว ซ่ึงใช้ 
สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้กา๊ซเพนเทน 
(Pentane) เป็นสารทำาให้พองตัว (Blowing Agent) ซ่ึง
บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิต โดยจะไม่มีการใช้สาร CFC 
ซึ่งทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน เม็ดพลาสติก EPS สามารถ
นำาไปใช้งานดังนี้
• ง�น  Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในงาน 
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

• ง�น Block ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนในห้องเย็นสำาหรับ
งานประมง งานก่อสร้าง และงานประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นต้น

4. โพลิออล

ผลิตภัณฑ์โพลอิอล ได้แก่ โพลเิอสเทอร์ (Polyester) 
และโพลิอีเทอร์ โพลิออล (Polyether Polyol) เป็นวัตถุดิบ 
สำาหรับผลิตโพลยิูรีเทน ซ่ึงนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ตา่งๆ เชน่ โฟมทีใ่ชใ้นการทำาเฟอรน์เิจอร ์โฟมทีใ่ชเ้ป็นฉนวน
กันการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และ
อุปกรณ์ทำาความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำาพ้ืน
รองเทา้ โดยใช ้Propylene Oxide ซ่ึงนำาเขา้จากตา่งประเทศ
เป็นวัตถุดิบหลัก
ผลิตภัณฑ์โพลิออลดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายโดย บริษัท 
ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ย่อยในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 มีกำาลังการผลติ 25,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงาน 
ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกับไออาร์พีซีที่
จังหวัดระยอง

• ฝากระเปาเดินทาง 
   ผลิตจาก ABS

ของใช้ในชีวิตประจำ�วัน ผลิตจ�กวัสดุพล�สติก 
มีคุณสมบัติที่เหม�ะกับก�รใช้ง�นอย่�งหล�กหล�ย

• ขวดเครื่องปั่นน้ำาผลไม ้
   ผลิตจาก SAN

• กล่องอเนกประสงค์     
   ผลิตจาก GPPS

• กล่องใส่ซีดี  
   ผลิตจาก PS
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5. กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ภายใน (Self-Development) 
เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนสามารถตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสูงสุด 
รวมถึงใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้

5.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคส์ ประกอบด้วย

• Green  ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถผลิต
ได้เป็นรายแรกในโลก และได้จดลิขสิทธิ์กระบวนการผลิต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการนำาเอายางธรรมชาติมาทดแทน
การใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS ซ่ึง
นวัตกรรมนี้ สามารถนำาไปเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 
และลดการนำาเข้า อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการกลไกพัฒนา
ที่สะอาดด้วย

• Anti–dripping  Additive เป็นสารเติมแต่งสำาหรับ 
โพลิเมอร ์ที่ มี คุณสมบัติช ่วยป ้องกันการหยดตัวของ 
โพลิเมอร์เม่ือติดไฟ ซ่ึงบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นด้วยนาโน
เทคโนโลยี ทำาให้สามารถกระจายตัวได้ดีในโพลิเมอร์  
อีกทัง้ยงัสามารถจัดเกบ็ได้ทีอุ่ณหภูมิห้อง ซึง่ช่วยลดต้นทนุใน 
ด้านการเก็บรักษาและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมาะสำาหรับ 
การเติมโพลิเมอร์หลากหลายชนิดที่ต้องการเพ่ิมคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL-94 (V.0) ปัจจุบัน
บรษิทัฯ ได้นำาสารเตมิแต่งนีไ้ปพัฒนาผลติภัณฑ์เม็ดพลาสตกิ 
ABS-Flame Retardant Grade ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นด้วย

•  Anti–bacteria Agent เป็นผลติภัณฑ์ใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยี
การผลติระดับนาโน มีคุณสมบตัใินการยบัยัง้การเจรญิเตบิโต
และกำาจัดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี สามารถนำาไปใช้เป็น
สารเติมแต่ง (Additive) ในเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิด 
ไม่ว่าจะเป็น ABS, PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดยไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติ
เดิมของเม็ดพลาสติก

• ABS  Powder เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS ใน 
รูปแบบผง เหมาะสำาหรับผู ้ผลิตที่ต ้องการคุณสมบัติ 
การกระจายตัวของโพลิเมอร์ที่ดีกว่าการใช้เม็ดพลาสติก 
แบบเดิม สามารถนำาไปใช้กับเม็ดพลาสติก PVC, PC 
หรือ PC/ABS ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณสมบัติในด้านการทนต่อ 
แรงกระแทกและทนต่อความร้อน

5.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ประกอบด้วย

• Ultra  High  Molecular  Weight  Polyethylene  

(UHMW-PE)  มีลักษณะเป็นผงสีขาวขุ่น ทึบแสง มีความ 
หนาแน่นของโมเลกุลสูงกว่าโพลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่า 
สามารถนำาไปขึ้นรูปได้ หลายวิธีเช ่น Compression, 
RAM Extrusion, Gel Spinning เป็นต้น โดยมีอุณหภูมิ 
ในการใช ้งานตั้งแต่ -200 ถึง 200 องศาเซลเซียส 
ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อต่อและเฟืองเหล็ก เหมาะสำาหรับ 
งานหลากหลายประเภทที่ต้องการความเหนียว แข็งแรง 
ทนทานต่อการเสียดสี และการกัดกร่อนของสารเคมี

• Baby  Bottle  Polypropylene เป็นทางเลือกใหม่ของ
เม็ดพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะให้โดดเด่นและ
ขึ้นรูปง่ายยิ่งขึ้นทั้งแบบฉีดและแบบเป่า ด้วยคุณสมบัติ 

UHMW-PE
•

ABS Powder •

Natural Coloring•

Wood Plastic Composite•

Baby Bottle 
Polypropylene

• Antimicrobial 
Compound

•
Green ABS
•

กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
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สัดส่วนกำาลังการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ภายในประเทศ ปี 2557

บร�ษัทผลิตภัณฑ�

100%

100%

100%

100%

กำลังการผลิต ร�อยละ

บมจ. ไออาร�พีซ�
บจ. ไทยโพลิเอททีลีน
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

HDPE

บมจ. ไออาร�พีซ�
บจ. เอ็ชเอ็มซ� โปลีเมอส�
บจ. ไทยโพลิโพรพิลีน

PP

ABS
บจ. ไทย เอ บี เอส
บจ. อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย)

บจ. ไทย เอ บี เอส
บจ. หมิงต้ี เคมิคอล

EPS

บจ. ไทย เอ บี เอส
บจ. สยามโพลีสไตร�น
บจ. ไทยสไตร�นิคส�

PS

7%
51%
26%
16%

140
960
500
300

1,900

1,970

272

60

340

475
775
720

177
95

100
150
90

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม 100%

30
30

24.11%
39.34%
36.55%

65%
35%

50%
50%

29%
44%
27%

(หน่วย : พันตันต่อปี)

การทนความร้อนเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ทรงรูปดี มี
ความใสพิเศษและมีอัตราการหดตวัต่ำา ไม่มีสารก่อมะเรง็ จงึ
มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสำาหรับเด็ก

• Antimicrobial  compound คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
โพลิโอเลฟินส์ ที่ ได ้เ พ่ิมคุณสมบัติด ้านการยับยั้งเชื้อ
จุลินทรีย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อแบคทีเรีย โดย
ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก ซึ่งนับเป็นการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันให้มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
บรรจภัุณฑ์สำาหรบัอาหารและในวงการแพทย์ รวมทัง้เครือ่งใช้ 
ในครัวเรือน

• Marine Pipe คอมพาวนด์สตูรพิเศษทีมี่คุณสมบตัป้ิองกนั 
หอยเจาะท่อ ซ่ึงแก้ปัญหาหอยเจาะทำาลายท่อโพลิเอทิลีนใน
พื้นที่บริเวณชายฝังทะเลและพื้นที่น้ำากร่อย

• Natural  Coloring  and  Additive  Carrier  System 
ประกอบดว้ย
 - Natural Coloring เป็นเม็ดพลาสตกิทีมี่สว่นผสมของส ี
  ที่สกัดจากธรรมชาติ เพ่ือลดการใช้สีสังเคราะห์จาก 

  ปิโตรเคมี เช่น สีเขียวจากผักโขม (Spinach) สีน้ำาตาล 
  จากคาราเมล (Caramel) เป็นต้น สามารถลดปัญหา 
  เรื่องสารพิษและสารโลหะหนักตกค้าง โดยเฉพาะ 
  ในด้านความคงตัวของสีที่ไม่มีความแตกต่างจากการ 
  ใช้สีสังเคราะห์
 - Master Batch Carrier เป็นผลติภัณฑ์ HDPE รปูแบบใหม่ 
  ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ทำาให้สามารถรวมตัว 
  กับผงสีและสารเติมแต่งได้เป็นอย่างดี และมีค่าดัชนี 
  การไหลที่สูงถึง 33 กรัม/10 นาที ด้วยคุณสมบัติเด่น 
  ดังกลา่ว ทำาใหก้ารกระจายตวัของผงสแีละสารเตมิแตง่ 
  ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - Wood Plastic Composite บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง 
  คณุคา่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติจงึไดน้ำาผงไมค้ณุภาพ 
  มาผสมลงในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท 
  ต่างๆ แล้วนำาไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปของ 
  พลาสตกิ เพ่ือใหไ้ด้วสัดุชนดิใหม่ทีย่งัคงคุณสมบตัเิด่น 
  ของพลาสติกและไม้ และสามารถทดแทนเพ่ือลด 
  การใช้ไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง 
  คุ้มค่า
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ธุรกิจ
ดำเนินการโดย /

สัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัทฯ ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาทสัดส�วน

2555 2556 2557

สัดส�วน สัดส�วน

221,390 78%

58,979 21%

3,299 1%

283,668

64 (39) (139)

62% : 38% 61% : 39% 63% : 37%

100%

76%

23%

1%

216,175

63,582

2,892

282,649 100%

205,657 75%

63,853 24%

3,458 1%

272,968 100%

2. ธุรกิจป�โตรเคมี

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (1)

รวมรายได�จากการขายสุทธ� (2)

ส�วนแบ�งกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

สัดส�วนรายได�จากการขาย ในประเทศ : ต�างประเทศ

บมจ.ไออาร�พีซ�, บจ.น�ำมันไออาร�พีซ� (99.99%)

บมจ.ไออาร�พีซ�, บจ.ไทยเอบีเอส (99.99%), 
บจ.ไออาร�พีซ� โพลีออล (99.99%)
บมจ.ไออาร�พีซ�

1. ธุรกิจป�โตรเลียม

โครงสร้างรายได้

หมายเหตุ : (1) ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 
     (2) รายได้จากการขายสุทธิไม่รวมภาษีสรรพสามิต (excise tax)

โครงสร้างรายได้
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รายการระหว่างกนั

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มรีายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง สำาหรับปี 2556 และป ี2557 มรีายละเอยีด ดงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ ป� 2556 ป� 2557 ลักษณะเง�่อนไขของรายการช�่อบร�ษัทและลักษณะความสัมพันธ�

บมจ.ปตท. (PTT)

ลักษณะความสัมพันธ�:
-  เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ 
   โดยถือหุ�น 38.51%
-  มีกรรมการร�วมกันคือ
   นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
-  มีผู�บร�หารของ ปตท. 
   เป�นกรรมการของบร�ษัทฯ คือ
   นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   นายสุรงค� บูลกุล
   นายสรัญ รังคสิร�

บมจ.ไทยออยล� (TOP)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 49.10%

-  ขายสินค�า

-  ซ�อ้สินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า
-  รายได�อ่ืน

 2,269

 2,608

 8
 6

 94

 617

 8
 -

บร�ษัทฯ ขายน�ำมันดิบ, น�ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให� TOP 
ในราคาตลาดในป� 2556 และให�บร�การเช�าถังน�ำมัน
กับ TOP ในราคาตลาดในป� 2557
บร�ษัทฯ ซ�อ้ น�ำมันดิบ, น�ำมันเบนซ�น, น�ำมันดีเซล
หมุนเร็ว จาก TOP ในราคาตลาด

บร�ษัทฯ ได�รับส�วนลดจากการค�า 

-  ขายสินค�า

-  ซ�อ้สินค�า
-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า

 1,450

 19
 82
 3

 740

 27
 -
 -

บร�ษัทฯ ขายยางมะตอย, น�ำมันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน 
(Lube Base Oil) ให� TLB ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้ Slack wax จาก TLB ในราคาตลาด

บมจ.ไทยลู�บเบส (TLB)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ไทยออยล� ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า
-  ซ�อ้สินค�า
-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า

 661
 931
 9
 49

 -
 2,021
 -
 -

บร�ษัทฯ ขายโทลูอีนให� TPX ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้เบนซ�นจาก TPX ในราคาตลาด

บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ไทยออยล� ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า
-  ซ�อ้สินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า

 1,859
 968

 131
 54

 6,244
 1,506
 
 175
 58

บร�ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ�น�ำมันให� BCP ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้น�ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก BCP 
ในราคาตลาด

บมจ.บางจากป�โตรเลียม (BCP)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 27.22%

-  ขายสินค�า

-  ซ�อ้สินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า
-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร

 21,693
 
 25,934
 
 2,856
 3,448
 2

 23,027
 
28,691

 1,477
 2,058
 2

บร�ษัทฯ ขายน�ำมันก�าด น�ำมันดีเซลให� PTTGC 
ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้น�ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Jet Fuel Oil 
จาก PTTGC ในราคาตลาด

บร�ษัทฯ จ�ายค�าบร�การท�าเร�อ และค�าจ�างบุคลากร
ให� PTTGC ในราคาตลาด

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

(PTTGC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 48.89%
-  มีกรรมการร�วมกัน คือ
   นายสรัญ รังคสิร�

-  ขายสินค�า
-  ซ�อ้สินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า
-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร
-  รายได�อ่ืน

 -  ขายสินทรัพย�

-  ลูกหน้ีอ่ืน
-  เจ�าหน้ีอ่ืน

 22,784
 122,786

 1,741
 4,954
 80

 248

 634

 32
 1

 28,444
175,327

 1,099
 22,752
 53

 454

 -

 23
 57

บร�ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ�น�ำมันให� PTT ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้น�ำมันดิบ ผลิตภัณฑ�น�ำมันจาก PTT 
ในราคาตลาด

บร�ษัทฯ จ�ายค�าจ�างบุคลากรและค�าใช�จ�ายใน
การบร�หารอ่ืนให�กับ PTT
กำไรจากการทำสัญญาซ�อ้ขายน�ำมันล�วงหน�า
และรายได�อ่ืนกับ PTT
บร�ษัทฯ และบจ.น�ำมันไออาร�พีซ� ขายท่ีดินเปล�าใน
จังหวัดระยองให�กับ PTT ในราคาขาย เป�นราคาท่ี
ไม�ต่ำกว�าราคาประเมินของผู�ประเมินอิสระ
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รายการ ป� 2556 ป� 2557 ลักษณะเง�่อนไขของรายการช�่อบร�ษัทและลักษณะความสัมพันธ�

บมจ.สตาร� ป�โตรเลียม ร�ไฟน�น่ิง 

(SPRC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 36.00% 

บจ.พีทีที ไอซ�ที โซลูช่ันส�

(PTTICT)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ�น 40.00%
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 20.00%

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร

-  รายได�อ่ืน

-  เจ�าหน้ีอ่ืน

 37

 1

 1

 38

 -

 2

บร�ษัทฯ จ�ายค�าเช�าพ้ืนท่ี Data Center 
และค�าบำรุงรักษาในการใช� SAP แก� PTTICT 
ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ให�คำปร�กษาการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานด�าน IT ให� PTTICT ในราคาตลาด

-  ขายสินค�า
-  ซ�อ้สินค�า
-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า

 461
 418
 45
 33

 299
 606
 4
 76

บร�ษัทฯ ขายเม็ดพลาสติกให� PTTPM ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้เม็ดพลาสติกจาก PTTPM ในราคาตลาด

บจ.พีทีที โพลีเมอร� มาร�เก็ตต้ิง 

(PTTPM)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 50.00%
บมจ.ไออาร�พีซ� ถือหุ�น 25.00%
-  มีกรรมการร�วมกันคือ
   นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   นายสรัญ รังคสิร�
-  มีผู�บร�หารของบร�ษัทฯ
   เป�นกรรมการคือ
   นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร
-  รายได�อ่ืน

-  ลูกหน้ีอ่ืน

 2

 1

 -

 2

 3

 1

บร�ษัทฯ จ�ายค�าขนส�ง Bulk Truck และค�าล�างถัง 
ให� PTTPL ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ รับรายได�ค�าบุคลากรและค�าจัดเก็บสินค�า
ให�กับ PTTPL ในราคาตลาด

บจ.พีทีที โพลีเมอร� โลจ�สติกส�

(PTTPL)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 99.99%

-  ค�าจ�างบุคลากร  2  - บร�ษัทฯ จ�ายค�าจ�างบุคลากรให�กับ PTTRM 
ในราคาตลาด

บจ.ปตท.บร�หารธุรกิจค�าปลีก 

(PTTRM)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บจ.ปตท.ธุรกิจค�าปลีก ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า  58  - บร�ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ�อะโรเมติกส�ให�กับ PTTPE
ในราคาตลาด

บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน (PTTPE) 

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า

 1

 -

 858

 64

บร�ษัทฯ ขายเอทธ�ลเบนซ�นและสไตร�นโมโนเมอร� 
ให�กับ TSCL ในราคาตลาด

บจ.ไทยสไตร�นิคส� (TSCL)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ�น 99.99%

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร
-  รายได�อ่ืน

-  ลูกหน้ีอ่ืน
-  เจ�าหน้ีอ่ืน

 270

 4

 1
 27

 263

 4

 1
 23

บร�ษัทฯ จ�ายค�าจ�างบุคลากรให�กับ BSA 
ในราคาตลาด
บจ.น�ำมันไออาร�พีซ� มีรายได�จากค�าบร�หาร
ร�าน 7-11 สถานีบร�การน�ำมันไออาร�พีซ�
และค�าเช�าห�องพัก (Housing) ในราคาตลาด

บจ.บิซ�เนส เซอร�ว�สเซส อัลไลแอนซ�

(BSA)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 25.00%

-  ขายสินค�า
-  ซ�อ้สินค�า
-  ลูกหน้ีการค�า

 4,394
 -
 583

 1,765
 37
 -

บร�ษัทฯ ขาย ATB ให� SPRC ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้ LPG จาก SPRC ในราคาตลาด
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รายการ ป� 2556 ป� 2557 ลักษณะเง�่อนไขของรายการช�่อบร�ษัทและลักษณะความสัมพันธ�

บจ.เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� (EnCo)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 50.00%

บจ.ปตท.ค�าสากล (PTTT)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า

-  ซ�อ้สินค�า
-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า
-  รายได�อ่ืน

-  เจ�าหน้ีอ่ืน

 13,173

 76,147
 1,656
 26,230
 36

 6

 11,167

 35,336
 801
 -
 (56)

 65

บร�ษัทฯ ขายน�ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Jet Fuel Oil 
ให�กับ PTTT ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้น�ำมันดิบจาก PTTT ในราคาตลาด

กำไร (ขาดทุน) จากการทำสัญญาซ�อ้ขายน�ำมัน
ล�วงหน�ากับ PTTT

-  ขายสินค�า  1  1 บร�ษัทฯ ขายเอทธ�ลเบนซ�นให�กับ PPCL 
ในราคาตลาด

บจ.พีทีที ฟ�นอล (PPCL)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า
-  ลูกหน้ีการค�า

 572
 25

 590
 8

บร�ษัทฯ ขายอะโรเมติกส�ให�กับ SAKC ในราคาตลาดบจ.ศักด์ิไชยสิทธ� (SAKC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บจ.ท็อปโซลเว�นท� ถือหุ�น 80.52%

-  รายได�จากการบร�การ
-  ลูกหน้ีการค�า
-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร

 32
 3
 17

 23
 3
 3

บร�ษัทฯ ให�บร�การท�าเร�อกับ TOM ในราคาตลาด

บร�ษัทฯ จ�ายค�าขนส�งสินค�าให� TOM ในราคาตลาด

บจ.ไทยออยล�มาร�น (TOM)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ไทยออยล� ถือหุ�น 99.99%

-  ซ�อ้สินค�า

-  เจ�าหน้ีการค�า

 41

 7

 45

 11

บจ.ไออาร�พีซ� โพลีออล ซ�อ้ DEG และ TEOA 
จาก TOCGC ในราคาตลาด

บจ.ทีโอซ� ไกลคอล (TOCGC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ�น 99.99%

-  ซ�อ้สินค�า

-  เจ�าหน้ีการค�า
-  รายได�อ่ืน

 1,268

 354
 1

 1,665

 127
 1

บจ.ไทยเอบีเอส ซ�อ้ ACN จาก PTTAC 
ในราคาตลาด

บร�ษัทฯ มีรายได�จากการให�บร�การด�านคอมพิวเตอร�
แก� PTTAC ในราคาตลาด

บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 48.50%

-  ซ�อ้สินค�า

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร

 3

 2

 2

 3

บร�ษัทฯ ซ�อ้ชุดและอุปกรณ�นิรภัยจาก NPC S&E 
ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ จ�ายค�าเช�าเคร�อ่งเช็คแก�สให� NPC S&E 
ในราคาตลาด

บจ.เอ็นพีซ� เซฟต้ี แอนด� 

เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร�ว�ส 

(NPC S&E)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ�น 99.99%

-  ขายสินค�า

-  ซ�อ้สินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า

 2,166

 93

 199
 13

 1,953

 107

 100
 13

บร�ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ�อะโรเมติกส�ให�กับ TS 
ในราคาตลาด
บร�ษัทฯ ซ�อ้เฮกเซน และเพนเทนจาก TS 
ในราคาตลาด

บจ.ท็อป โซลเว�นท� (TS)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บจ.ไทยออยล� โซลเว�นท� ถือหุ�น 99.99%

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร
-  เจ�าหน้ีอ่ืน

 91

 1

 83

 1

บร�ษัทฯ เช�าอาคารสำนักงานจาก EnCo 
ในราคาตลาด



86•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายการ ป� 2556 ป� 2557 ลักษณะเง�่อนไขของรายการช�่อบร�ษัทและลักษณะความสัมพันธ�

บจ.พีทีที เอ็นเนอร�ย่ี โซลูช่ันส�

(PTTES)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 40.00%
บมจ.ไออาร�พีซ� ถือหุ�น 20.00%
-  มีผู�บร�หารของบร�ษัทฯ
   เป�นกรรมการคือ
   นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น

บจ.ไทยโอลีโอเคมี (TOL)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ถือหุ�น 99.99%

-  ซ�อ้สินค�า
-  เจ�าหน้ีการค�า

 208
 46

 239
 -

บร�ษัทฯ ซ�อ้ไบโอดีเซลจาก TOL ในราคาตลาด

-  ขายสินค�า

-  ลูกหน้ีการค�า

 575

 141

 491

 57

บร�ษัทฯ ขายโทลูอีนให�กับ บจ.ท็อป โซลเว�นท� 
(เว�ยดนาม) ในราคาตลาด

บจ.ท็อป โซลเว�นท� (เว�ยดนาม)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บจ.ท็อป โซลเว�นท� ถือหุ�น 99.99%

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร
-  เจ�าหน้ีอ่ืน

 1

 1

 1

 4

บร�ษัทฯ จ�ายค�าแรงและค�าซ�อมแซมเคร�อ่งจักร 
ให� PTTME ในราคาตลาด

บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ� แอนด� 

เอนจ�เนียร�ง (PTTME)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ�น 60.00%

-  รายได�อ่ืน

-  ลูกหน้ีอ่ืน

 709

 -

 2

 1

บร�ษัทฯ ขายหุ�นใน บจ.ไออาร�พีซ� คลีน พาวเวอร� 
ให�แก� GPSC ในราคาท่ีอ�างอิงอัตราผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม และเป�นท่ียอมรับของทั�งสองฝ�ายด�วย
ว�ธ�คิดลดกระแสเง�นสดในป� 2556 และรับรายได�
ค�าบุคลากรจาก GPSC ในราคาตลาด ในป� 2557

บมจ.โกลบอล เพาเวอร� ซ�นเนอร�ย่ี 

(GPSC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 30.10%
-  มีกรรมการร�วมกันคือ
   นายสุรงค� บูลกุล

-  รายได�ค�าบร�การ

-  รายได�อ่ืน

-  ลูกหน้ีการค�า

 -

 -

 -

 30

 23
 

 8

บร�ษัทฯ ให�บร�การด�านว�ศวกรกับ IRPC-CP 
ในราคาตามสัญญา
บร�ษัทฯ รับรายได�จากการพัฒนางานโครงการจาก 
IRPC-CP ในราคาตามสัญญา

บจ.ไออาร�พีซ� คลีน พาวเวอร� 

(IRPC-CP)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.โกลบอล เพาเวอร� ซ�นเนอร�ย่ี
ถือหุ�น 51.00%
บมจ.ไออาร�พีซ� ถือหุ�น 48.99%
-  มีผู�บร�หารของบร�ษัทฯ เป�นกรรมการคือ
   นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
   นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น
   นายศิร�เมธ ล้ีภากรณ�

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร

 -  5 บร�ษัทฯ สนับสนุนค�าโฆษณาประชาสัมพันธ�
ทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง ให� SSA

บจ.สปอร�ต เซอร�ว�สเซส อัลไลแอนซ� 

(SSA)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บจ.บิซ�เนส เซอร�ว�สเซส อัลไลแอนซ� 
ถือหุ�น 99.99%
(บมจ.ปตท. ถือหุ�น BSA 25.00%)
-  มีกรรมการร�วมกันคือ
   นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
-  มีผู�บร�หารของบร�ษัทฯ เป�นกรรมการคือ
   นายโพธ�วัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร

 78  94 บร�ษัทฯ จ�ายค�าบร�การด�านเทคนิคกับ PTTES 
ในราคาตลาด

บจ.เอ็ชเอ็มซ� โปลีเมอร� (HMC)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 41.44%

-   รายได�อ่ืน  1  1 บร�ษัทฯ ให�บร�การฝ�กอบรมแก� HMC ในราคาตลาด



87•รายงานประจำาปี 2557

รายการ ป� 2556 ป� 2557 ลักษณะเง�่อนไขของรายการช�่อบร�ษัทและลักษณะความสัมพันธ�

บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ปตท. ถือหุ�น 13.33%

-  ค�าสินไหมทดแทน

-  ค�าใช�จ�ายในการขาย
   และบร�หาร
-  ลูกหน้ีอ่ืน

 -

 374

 -

 1,710

 473

 1,000

ค�าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ�ไฟไหม�หน�วย
ปรับปรุงคุณภาพน�ำมันเตา (VGO) จาก TIP
บร�ษัทฯ ชำระค�าเบ้ียประกันอาคาร 
และเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให� TIP

-  รายได�จากค�าบร�การ

-  ลูกหน้ีการค�า

 12

 -

 22

 8

บร�ษัทฯ ให�บร�การเช�าถังน�ำมันกับ UBE 
ในราคาตลาด

บจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.บางจากป�โตรเลียม ถือหุ�น 21.28%
บมจ.ไทยออยล�เอทานอล ถือหุ�น 21.28%

-  ซ�อ้สินค�า  -

 

 37

 

บร�ษัทฯ ซ�อ้โซเดียมไฮดรอกไซด�จาก VNT 
ในราคาตลาด

บมจ.ว�นิไทย (VNT)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุ�น 24.98%

-  รายได�จากค�าบร�การ  -  1 บร�ษัทฯ มีรายได�จากการให�บร�การท�าเร�อกับ 
TOP NS ในราคาตลาด

บจ.ท็อป นอติคอล สตาร� (TOP NS)

ลักษณะความสัมพันธ�:
บมจ.ไทยออยล�มาร�น ถือหุ�น 35.00%

นโยบายและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน 
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีการดำาเนินธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกล่ันครบวงจร ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจประเภท
เดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำาให้เกิดธุรกรรมระหว่าง 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปตท. ซ่ึงเป็นการทำาธุรกิจ
ตามปกติ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซ้ือขาย
วัตถุดิบ การซื้อขายนำ้ามันสำาเร็จรูป เป็นต้น รวมทั้งธุรกรรม
ที่สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาซื้อและขายสินค้าจะกำาหนด
จากราคาตามปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคา
ตลาด โดยบรษิทัฯ มีขัน้ตอนการพิจารณารายการระหว่างกนั
อย่างรอบคอบ มีเหตผุลและเป็นอิสระโดยคำานงึถงึประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่าย
จัดการ สามารถอนมัุตกิารทำาธรุกรรมทีมี่ขอ้ตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรอืบุคคลทีมี่ความเกีย่วโยง ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1) 

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ คำานึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์ 
สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ของสำานักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ 
กำาหนดมาตรการไว้ดังนี้
“ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มีรายการทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื
การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ 

ตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัฯ
จะต้องปฏิบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ 
ในเรื่องดังกล่าว
ในกรณทีีบ่รษิทัฯ จะตอ้งขอความเหน็ชอบของผูถ้อืหุน้ในการ
ตกลงเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ จะต้องมีคะแนนเสียง 
ไม่ต่ำากว่าสามในส่ี (3/4) ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่
ดำาเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความ 
สมเหตสุมผล  ความเหมาะสมในเง่ือนไขและราคาทีเ่ป็นธรรม
เป็นหลัก  เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้สว่นเสยีทกุฝา่ยได้รบั
การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และสำานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่าง
เครง่ครดั โดยกรรมการทีมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้จะไม่สามารถ
อยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนั  และ
ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการ
ทางการค้าอันเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไป  มีความสมเหตสุมผลและ
การกำาหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
และตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



OPERATING
RESULT
รายงานผลการดำเนินงาน

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�

รายงานผลการดำเนินงาน

ภาวะตลาดและแนวโน�มอุตสาหกรรม

คำอธ�บายและการว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ



OPERATING
RESULT
รายงานผลการดำเนินงาน

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�

รายงานผลการดำเนินงาน

ภาวะตลาดและแนวโน�มอุตสาหกรรม

คำอธ�บายและการว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ



ในป� 2557 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ได�ดำเนินธุรกิจ
จนก�าวหน�าประสบความสำเร็จตามเป�าหมาย ท�ามกลางภาวะที่
ท�าทายจากความไม�สงบทางการเมืองของประเทศในช�วงต�นป� 
ซ�่งบร�ษัทฯ ต�องใช�แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจาก
อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ถูกป�ดล�อมไม�สามารถเข�าทำงานได� 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอย�างต�อเนื่อง           
แต�ด�วยความมุ�งม่ัน ตั�งใจจร�งของผู�บร�หารและพนักงานไออาร�พีซ�
และบร�ษัทในเคร�อทุกคน ประกอบกับการกำกับดูแลด�วยความ
ใส�ใจ ส�งเสร�ม และสนับสนุนอย�างเต็มที่ของคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ทำให�บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจได�ตามแผนงาน ซ�ง่หากไม�มี
เหตุไฟไหม�หน�วยปรับปรุงคุณภาพน�ำมันเตาเมื่อกลางป� และ
ว�กฤตราคาน�ำมันที่เกิดข�้นในช�วงไตรมาส 4 ที่ราคาน�ำมันดิบ
ดูไบลดต่ำลงมาจากกว�า 100 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรลจนถึง
ประมาณ 50 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรลในช�วงปลายป� 2557 
เป�นผลให�บร�ษัทฯ ไม�สามารถหลีกเล่ียงการขาดทุนจากสต็อก
น�ำมันได�แล�ว บร�ษัทฯ ก็จะก�าวไปข�างหน�าได�อย�างราบร�่น 
เน่ืองจากมีผลงานท่ีสามารถทำกำไรเพ่ิมให�บร�ษัทฯ ได�ค�อนข�าง
มาก อาทิ โครงการ DELTA สร�างมูลค�าเพ่ิมได�มากกว�า 2,000 
ล�านบาท การบร�หารความเสี่ยงด�านราคาสามารถดำเนินการ
ได�กว�า 1,700 ล�านบาท การยุติคดีความทั�งหมดระหว�างบร�ษัทฯ
กับกลุ�มผู�ถือหุ�นเดิม ทำให�ได�รับผลประโยชน�ในเร�อ่งทรัพย�สิน
และสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีโดยรวมเกือบ 1,500 ล�านบาท และ
การช�วยกันลดค�าใช�จ�ายสุทธ�ลงได�กว�า 300 ล�านบาท เป�นต�น

บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบร�หารจัดการด�านการเง�น 
เพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มสภาพคล�อง โดยจัดหาเง�นทุน
ได�อย�างเพียงพอและด�วยต�นทุนที่เหมาะสม ทั�งการออกหุ�นกู�
จำนวน 15,000 ล�านบาท และจัดหาวงเง�นกู� ระยะสั�น และ
ระยะยาว นอกจากนั�นบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับงานว�จัยและ
พัฒนาอย�างต�อเน่ือง และมีการลงทุนเพ่ือสร�างโอกาสต�อยอด
ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ ที่มีมูลค�าสูง เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และ
เอ้ือประโยชน�ต�อสุขภาพ ความปลอดภัย และอาช�วอนามัยของ
ผู�บร�โภค ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�เป�ดโรงงานนาโนเคมิคอลอย�าง
เป�นทางการเพ่ือผลิตเม็ดพลาสติก BANBAX ต�อต�านแบคทีเร�ย 
และมีผลิตภัณฑ�ใหม�คือ เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ แทน 

การใช�สีสังเคราะห� เร�ยกว�า Natural Color Compound  
ซ�ง่ลูกค�าใช�เป�นวัตถุดิบในการผลิตเป�นผลิตภัณฑ�บรรจุอาหาร
จำหน�ายในท�องตลาดแล�ว รวมทั�งการพัฒนา ห�องทดลอง
ผลิตภัณฑ�ใหม� (Application laboratory) เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�า และบร�ษัทฯ จะไม�หยุดยั�งอยู�เพียงแค�น้ี แต�จะ
ทำการว�จัยพัฒนาเพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ  หร�อผลิตภัณฑ�ท่ีมี
คุณภาพตรงตามท่ีตลาดต�องการ และเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม
มากข�้นต�อไป

เป�นที่น�ายินดีอย�างยิ่งที่บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาช�ก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� หร�อ DJSI ในกลุ�มน�ำมันและก�าซ 
ในป� 2557 น้ี อันเป�นผลมาจากความมุ�งม่ันดำเนินการให�บร�ษัทฯ 
ประสบความสำเร็จอย�างย่ังยืนในทุกมิติ ได�แก� เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อม ให�ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การ
ต�อต�านคอร�รัปชัน และเร�งส�งเสร�มศักยภาพพนักงาน และระบบ
การบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ ทั�งองค�รวม เพ่ือรองรับการเจร�ญ
เติบโตและพร�อมแข�งขันได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพเม่ือโครงการ 
UHV หร�อโครงการผลิตโพรพิลีน เพิ่มกว�า 3 แสนตัน ของ 
บร�ษัทฯ แล�วเสร็จในป� 2558 โดยโครงการ UHV เป�นโครงการ
ลงทุนกว�า สามหม่ืนส่ีพันล�านบาท ท่ีใหญ�ท่ีสุดภายใต�โครงการ
ฟ�นิกซ� บร�ษัทฯ ได�เตร�ยมความพร�อมด�วยการขยายท�าเทียบเร�อ
และเตร�ยมบุคลากรเพ่ือรองรับโครงการดังกล�าวเร�ยบร�อยแล�ว 
นอกจากน้ี ยังมีการร�วมทุนกับบร�ษัท PCC Rokita SA ประเทศ
โปแลนด� เพื่อพัฒนาและจำหน�ายผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทน ตอบ
สนองความต�องการอุตสาหกรรมยานยนต�และเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า 
ทั�งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ค

สำหรับแผนการดำเนินงานในป� 2558 บร�ษัทฯ จะเน�นการสร�าง
ธุรกิจหลักให�แข็งแกร�ง ทั�งการเพ่ิมประสิทธ�ภาพและเสถียรภาพ
ในกระบวนการผลิต เสร�มสร�างมาตรฐานความปลอดภัย ความ
เป�นเลิศด�านธุรกิจและการจัดซ�้อ และที่สำคัญที่สุดคือ ความ
เป�นเลิศด�านทรัพยากรบุคคล ถึงแม�ว�าในป�นี้ บร�ษัทฯ ยังคง
ต�องเผช�ญกับความผันผวนของราคาน�ำมันดิบอย�างต�อเนื่อง 
แต�ยังมีป�จจัยบวกอีกหลายประการท่ีจะช�วยให�บร�ษัทฯ มีความ
แข็งแกร�งข�้น ได�แก� การทยอยบันทึกกำไรจากสต็อกน�ำมัน
  

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

ในโอกาสนี � ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น และคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ รวมถึง ลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน ส่ือมวลชน 
และผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยส�งเสร�ม สนับสนุน และให�
ความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด
และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให�ความร�วมมือ ร�วมใจ
ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ ด�วยองค�ประกอบท้ังหลาย
ที่เอื้อต�อการเติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืนของบร�ษัทเช�นนี้
ผมจ�งม่ันใจว�า พวกเราจะนําพาบร�ษัท ไออาร�พ�ซี จํากัด (มหาชน) 
ให�ก�าวไปข�างหน�าอย�างไม�หยุดย้ังได�อย�างแน�นอน

หากราคาน�ำมันดิบกลับมาฟ��นตัว โครงการ UHV เม่ือแล�วเสร็จ
บร�ษัทฯ จะรับรู�ผลประโยชน�ได�ทันที ธุรกิจป�โตรเคมีจะเติบโตข�น้
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกเน่ืองจากหลายประเทศรวมทั�งประเทศไทย
มีโอกาสฟ��นตัวจากราคาน�ำมันท่ีต่ำลง โครงการ DELTA ซ�ง่มี
เป�าหมายในการเพ่ิมกำไร GIM (Gross Integrated Margin) 
ข� ้นได�ถึงระดับ 2 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล หร�อประมาณ 
4,000 ล�านบาท และประการสุดท�ายซ�ง่เป�นผลต�อเน่ืองจากการ
ท่ีบร�ษัทฯ ยุติคดีความฯ กับกลุ�มผู�ถือหุ�นเดิม ทำให�บร�ษัทฯ มี
โอกาสรับรู�รายได�เพิ่มจากสิทธ�ประโยชน�ต�างๆ ที่ยังไม�ได�
ดำเนินการในป�ที่ผ�านมา

จากแผนงานดังกล�าวข�างต�น ผมจ�งมีความเช�อ่ม่ันว�า บร�ษัทฯ 
กำลังมุ�งสู�ว�สัยทัศน�ในการเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำในภูมิภาค 
และจะสามารถสร�างผลกำไรที่ดีข�้นเพื่อประโยชน�สูงสุดของ
ผู�ถือหุ�นทุกท�านอย�างแน�นอน โดยการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 
ยังคงยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล เป�นองค�กรท่ีมีความโปร�งใส 
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ควบคู�ไปกับการสร�างมูลค�า
และคุณค�าเพิ่มให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างเป�นธรรม 

90•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



ในป� 2557 บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน) ได�ดำเนินธุรกิจ
จนก�าวหน�าประสบความสำเร็จตามเป�าหมาย ท�ามกลางภาวะที่
ท�าทายจากความไม�สงบทางการเมืองของประเทศในช�วงต�นป� 
ซ�่งบร�ษัทฯ ต�องใช�แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจาก
อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ถูกป�ดล�อมไม�สามารถเข�าทำงานได� 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอย�างต�อเนื่อง           
แต�ด�วยความมุ�งม่ัน ตั�งใจจร�งของผู�บร�หารและพนักงานไออาร�พีซ�
และบร�ษัทในเคร�อทุกคน ประกอบกับการกำกับดูแลด�วยความ
ใส�ใจ ส�งเสร�ม และสนับสนุนอย�างเต็มที่ของคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ทำให�บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจได�ตามแผนงาน ซ�ง่หากไม�มี
เหตุไฟไหม�หน�วยปรับปรุงคุณภาพน�ำมันเตาเมื่อกลางป� และ
ว�กฤตราคาน�ำมันที่เกิดข�้นในช�วงไตรมาส 4 ที่ราคาน�ำมันดิบ
ดูไบลดต่ำลงมาจากกว�า 100 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรลจนถึง
ประมาณ 50 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรลในช�วงปลายป� 2557 
เป�นผลให�บร�ษัทฯ ไม�สามารถหลีกเล่ียงการขาดทุนจากสต็อก
น�ำมันได�แล�ว บร�ษัทฯ ก็จะก�าวไปข�างหน�าได�อย�างราบร�่น 
เน่ืองจากมีผลงานท่ีสามารถทำกำไรเพ่ิมให�บร�ษัทฯ ได�ค�อนข�าง
มาก อาทิ โครงการ DELTA สร�างมูลค�าเพ่ิมได�มากกว�า 2,000 
ล�านบาท การบร�หารความเสี่ยงด�านราคาสามารถดำเนินการ
ได�กว�า 1,700 ล�านบาท การยุติคดีความทั�งหมดระหว�างบร�ษัทฯ
กับกลุ�มผู�ถือหุ�นเดิม ทำให�ได�รับผลประโยชน�ในเร�อ่งทรัพย�สิน
และสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีโดยรวมเกือบ 1,500 ล�านบาท และ
การช�วยกันลดค�าใช�จ�ายสุทธ�ลงได�กว�า 300 ล�านบาท เป�นต�น

บร�ษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบร�หารจัดการด�านการเง�น 
เพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มสภาพคล�อง โดยจัดหาเง�นทุน
ได�อย�างเพียงพอและด�วยต�นทุนที่เหมาะสม ทั�งการออกหุ�นกู�
จำนวน 15,000 ล�านบาท และจัดหาวงเง�นกู� ระยะสั�น และ
ระยะยาว นอกจากนั�นบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับงานว�จัยและ
พัฒนาอย�างต�อเน่ือง และมีการลงทุนเพ่ือสร�างโอกาสต�อยอด
ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ ที่มีมูลค�าสูง เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และ
เอ้ือประโยชน�ต�อสุขภาพ ความปลอดภัย และอาช�วอนามัยของ
ผู�บร�โภค ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�เป�ดโรงงานนาโนเคมิคอลอย�าง
เป�นทางการเพ่ือผลิตเม็ดพลาสติก BANBAX ต�อต�านแบคทีเร�ย 
และมีผลิตภัณฑ�ใหม�คือ เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ แทน 

การใช�สีสังเคราะห� เร�ยกว�า Natural Color Compound  
ซ�ง่ลูกค�าใช�เป�นวัตถุดิบในการผลิตเป�นผลิตภัณฑ�บรรจุอาหาร
จำหน�ายในท�องตลาดแล�ว รวมทั�งการพัฒนา ห�องทดลอง
ผลิตภัณฑ�ใหม� (Application laboratory) เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�า และบร�ษัทฯ จะไม�หยุดยั�งอยู�เพียงแค�น้ี แต�จะ
ทำการว�จัยพัฒนาเพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ  หร�อผลิตภัณฑ�ท่ีมี
คุณภาพตรงตามท่ีตลาดต�องการ และเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม
มากข�้นต�อไป

เป�นที่น�ายินดีอย�างยิ่งที่บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาช�ก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� หร�อ DJSI ในกลุ�มน�ำมันและก�าซ 
ในป� 2557 น้ี อันเป�นผลมาจากความมุ�งม่ันดำเนินการให�บร�ษัทฯ 
ประสบความสำเร็จอย�างย่ังยืนในทุกมิติ ได�แก� เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อม ให�ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การ
ต�อต�านคอร�รัปชัน และเร�งส�งเสร�มศักยภาพพนักงาน และระบบ
การบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ ทั�งองค�รวม เพ่ือรองรับการเจร�ญ
เติบโตและพร�อมแข�งขันได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพเม่ือโครงการ 
UHV หร�อโครงการผลิตโพรพิลีน เพิ่มกว�า 3 แสนตัน ของ 
บร�ษัทฯ แล�วเสร็จในป� 2558 โดยโครงการ UHV เป�นโครงการ
ลงทุนกว�า สามหม่ืนส่ีพันล�านบาท ท่ีใหญ�ท่ีสุดภายใต�โครงการ
ฟ�นิกซ� บร�ษัทฯ ได�เตร�ยมความพร�อมด�วยการขยายท�าเทียบเร�อ
และเตร�ยมบุคลากรเพ่ือรองรับโครงการดังกล�าวเร�ยบร�อยแล�ว 
นอกจากน้ี ยังมีการร�วมทุนกับบร�ษัท PCC Rokita SA ประเทศ
โปแลนด� เพื่อพัฒนาและจำหน�ายผลิตภัณฑ�โพลิยูร�เทน ตอบ
สนองความต�องการอุตสาหกรรมยานยนต�และเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า 
ทั�งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ค

สำหรับแผนการดำเนินงานในป� 2558 บร�ษัทฯ จะเน�นการสร�าง
ธุรกิจหลักให�แข็งแกร�ง ทั�งการเพ่ิมประสิทธ�ภาพและเสถียรภาพ
ในกระบวนการผลิต เสร�มสร�างมาตรฐานความปลอดภัย ความ
เป�นเลิศด�านธุรกิจและการจัดซ�้อ และที่สำคัญที่สุดคือ ความ
เป�นเลิศด�านทรัพยากรบุคคล ถึงแม�ว�าในป�นี้ บร�ษัทฯ ยังคง
ต�องเผช�ญกับความผันผวนของราคาน�ำมันดิบอย�างต�อเนื่อง 
แต�ยังมีป�จจัยบวกอีกหลายประการท่ีจะช�วยให�บร�ษัทฯ มีความ
แข็งแกร�งข�้น ได�แก� การทยอยบันทึกกำไรจากสต็อกน�ำมัน
  

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

ในโอกาสนี � ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น และคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ รวมถึง ลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเง�น ชุมชน ส่ือมวลชน 
และผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน ท่ีช�วยส�งเสร�ม สนับสนุน และให�
ความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ มาโดยตลอด
และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให�ความร�วมมือ ร�วมใจ
ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ ด�วยองค�ประกอบท้ังหลาย
ที่เอื้อต�อการเติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืนของบร�ษัทเช�นนี้
ผมจ�งม่ันใจว�า พวกเราจะนําพาบร�ษัท ไออาร�พ�ซี จํากัด (มหาชน) 
ให�ก�าวไปข�างหน�าอย�างไม�หยุดย้ังได�อย�างแน�นอน

หากราคาน�ำมันดิบกลับมาฟ��นตัว โครงการ UHV เม่ือแล�วเสร็จ
บร�ษัทฯ จะรับรู�ผลประโยชน�ได�ทันที ธุรกิจป�โตรเคมีจะเติบโตข�น้
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกเน่ืองจากหลายประเทศรวมทั�งประเทศไทย
มีโอกาสฟ��นตัวจากราคาน�ำมันท่ีต่ำลง โครงการ DELTA ซ�ง่มี
เป�าหมายในการเพ่ิมกำไร GIM (Gross Integrated Margin) 
ข� ้นได�ถึงระดับ 2 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล หร�อประมาณ 
4,000 ล�านบาท และประการสุดท�ายซ�ง่เป�นผลต�อเน่ืองจากการ
ท่ีบร�ษัทฯ ยุติคดีความฯ กับกลุ�มผู�ถือหุ�นเดิม ทำให�บร�ษัทฯ มี
โอกาสรับรู�รายได�เพิ่มจากสิทธ�ประโยชน�ต�างๆ ที่ยังไม�ได�
ดำเนินการในป�ที่ผ�านมา

จากแผนงานดังกล�าวข�างต�น ผมจ�งมีความเช�อ่ม่ันว�า บร�ษัทฯ 
กำลังมุ�งสู�ว�สัยทัศน�ในการเป�นบร�ษัทป�โตรเคมีชั�นนำในภูมิภาค 
และจะสามารถสร�างผลกำไรที่ดีข�้นเพื่อประโยชน�สูงสุดของ
ผู�ถือหุ�นทุกท�านอย�างแน�นอน โดยการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 
ยังคงยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล เป�นองค�กรท่ีมีความโปร�งใส 
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ควบคู�ไปกับการสร�างมูลค�า
และคุณค�าเพิ่มให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างเป�นธรรม 
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จากวิสัยทัศน์ที่ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำา
ของเอเชียภายในปี 2563 หรือ Leading Integrated 
Petrochemical Complex In Asia by 2020  บริษัทฯ ได้
มีการกำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับ
ปี 2557 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจหลัก หรือ Strengthening Core Business 
โดยมีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับความ
สามารถของโรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสู่มาตรฐาน
สากล การปรับปรุงโรงกลั่นเพื่อให้สามารถดำาเนินการผลิต
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือรองรับต่อความต้องการของ
ตลาดในอนาคต การปรับปรุงระบบการขนส่ง การใช้ท่าเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม การเพิ่มกำาลังการผลิต 
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนเพ่ือต่อยอดการผลิตและสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม การบริหารจัดการท่ีดินและพัฒนาให้สามารถสร้าง 
มูลค่าเพิ่มรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้าง
ความเป็นเลิศในกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน สรุปผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้
1.1 การดำาเนินการผลิต

ในปี 2557 บริษัทฯ นำาน้ำามันดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นทั้งสิ้น 
62.81 ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกลั่นเฉลี่ยประมาณ 
172,000 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการผลิตที่ร้อยละ 
80 ต่ำากว่าปี 2556 ที่ระดับการกลั่น 181,000 บาร์เรลต่อวัน 
หรือคิดเป็นอัตราการผลิตท่ีร้อยละ 84 เน่ืองมาจากในปี 2557 

บริษัทฯ มีการหยุดซ่อมบำารุงโรงกลั่นตามแผน ตั้งแต่ 18 
มีนาคม 2557 ถึง 9 เมษายน 2557 รวมทั้งสิ้น 23 วัน 
อีกทั้งการหยุดผลิตหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำามันเตา หรือ
หน่วย  Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit  (VGOHT) 
เพ่ือป้อนหน่วยแครกเกอร์ซ่ึงทำาหน้าที่ผลิตสารโพรพิลีนเป็น
หลัก สาเหตุเกิดจากการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเป็น
เหตุให้เกิดเพลิงไหม้ โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมเพลิงไหม ้
ให้อยู่ในวงจำากัดได้ในระยะเวลารวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถ 
ดำาเนินการได้ตามปกติ ยกเว้นหน่วยผลิต VGOHT ที่ยังคง 
หยุดผลิตเพื่อซ่อมบำารุงประมาณ 10 เดือน เนื่องจากต้องใช ้
ระยะเวลาในการส่ังซ้ืออุปกรณ์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทฯ ได้รับรู้เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 
เป็นจำานวน 1,710 ล้านบาท 
บริษัทฯ ได้เร่งจัดต้ังคณะทำางาน Asset Integrity Management 
Committee (AIMC) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพโรงผลิตให้มีความ 
พร้อมสามารถดำาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อพนักงานและชุมชนรอบข้างได้ ความสำาเร็จ
ในการดำาเนินการผลิตเป็นดังนี้
1. การขยายกำาลังการผลิตโรงงานผสมผลิตภัณฑ์น้ำามัน
หล่อลื่นที่คลังน้ำามันพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก 
3 ล้านลิตรต่อเดือนเป็น 6 ล้านลิตรต่อเดือนและดำาเนินการ
ผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
2. การก่อสร้างโรงงานนาโนเคมิคัล กำาลังการผลิต 14 ตัน 
ตอ่ปี มีพิธเีปิดโรงงานอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัที ่15     สงิหาคม 
2557 

รายงานผลการดำาเนินงาน

โรงงานนาโนเคมิคัล
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3. การนำาเทคโนโลยีของบริษัท Averis มาเสริมความ
แข็งแกร่งของกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
Expanded Polystyrene (EPS) เป็นผลให้กระบวนการ
ผลิตสามารถลดการใช้สารเคมีและสาธารณูปโภค อีกทั้งได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพสูงขึ้น
4. การได้รับรองฉลากคาร์บอน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก General Purpose Polystyrene 
(GPPS), High Impact Polystyrene (HIPS) และ Expanded 
Polystyrene (EPS)
5. การเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่ายสไตรีน โมโนเมอร์ ทางรถ 
ในประเทศ ปริมาณมากกว่า 2,000 ตันต่อเดือน
6. การปรับปรุงกระบวนการของโรงงานผลิตโพลิเอทิลีน 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์เกรดท่อ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 โดยเพิ่มกำาลังการผลิตจาก 45,000 ตันต่อปีในปี 
2557 เป็น 120,000 ตันต่อปีในปี 2558
7. การก่อสร้างโรงงานผลิต Ultra High Molecular Weight  
Polyethylene (UHMW-PE) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เหนียวและทนทานเป็นพิเศษ มีความคืบหน้าร้อยละ 56 
โดยมีกำาหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2558 ด้วยกำาลังการ
ผลิต 16,000 ตันต่อปี
8. การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโครงการ Technical 
Service Agreement (TSA) สำาหรับโรงผลิตโพลิโพรพิลีน  
ร่วมกับบริษัท Novolen ซ่ึงจะ ทำาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต 
และเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เช่น เกรดพิเศษ 
สำาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม
9. บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองระบบการจัดการในปี 
2557 ได้แก่
• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี 2557 ประเภทการ
จัดการพลังงาน

• รางวัล Thailand Quality Class (TQC) 2013 ของ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนจากสำานักงาน 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
• รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 
ประเภทรางวัลพิเศษ Top Innovative Company Award 
จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมอันก่อให้เกิด 
ประโยชน์ ท้ังในด้านการเปล่ียนแปลงยอดขาย และโครงสร้าง 
ของธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ
• ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 
ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน จากสถาบันรับรอง 
มาตรฐานไอเอสโอ 
1.2 การดำาเนินงานทางธุรกิจ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินงาน ในปี 2557 เป็นเงิน 
272,968 ล้านบาท ลดลง 9,681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปี 2556 มาจากกลุ่ม ปิโตรเลียม 205,657 
ล้านบาท กลุ่มปิโตรเคมี 63,853 ล้านบาท กลุ่มไฟฟ้าและ 
สาธารณูปโภค 3,458 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ใน 
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 63 และสัดส่วนรายได้จากการส่งออก 
คิดเป็นร้อยละ 37 โดยมีผลการดำาเนินงานเป็นดังนี้
1.2.1 ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียมประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ น้ำามัน 
แก๊สโซลีน น้ำามันดีเซล น้ำามันเตา น้ำามันหล่อลื่น ยางมะตอย  
และอื่นๆ โดยในปี 2557 มีรายได้ลดลง 10,518 ล้านบาท 
เทียบกับปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 มีสัดส่วนรายได้ 
ภายในประเทศร้อยละ 63 และสัดส่วนรายได้จากการส่งออก 
ร้อยละ 37 สาเหตุของการลดลงของรายได้เกิดจากราคา 
น้ำามันดิบลดลงอย่างรวดเร็วแตะระดับ 53 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี 2557 ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ปรับ 
ลดลงด้วย 
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อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับความผันผวน 
ดังกล่าว โดยการมุ่งเน้นการขายแก๊สโซลีนค่าออกเทนต่ำา 
ในสัดส่วนที่มากขึ้น การขายผลิตภัณฑ์ดีเซลมาตรฐานสูง 
(BHD) การปรับกลยุทธ์ด้านราคาขายเพื่อเพิ่มกำาไร และอื่นๆ 
นอกจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืน มุ่งเน้นนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้แก่ Treated Distillate Aromatic 
Extract (TDAE) และ Residue Aromatic Extract (RAE) 
ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตยางรถยนต์ โดยลดปริมาณ 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. การปรับกลยุทธ์ด้านราคาขาย ส่งผลให้สามารถบริหาร 
ราคาขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในกลุ่มลูกค้าน้ำามัน 
ประมง และได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 
และการจัดการด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายส่งผลให้มีกำาไร
เพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท ดังนี้
• ลงนามสัญญาซ้ือ-ขายผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน 
กับบริษัท Shell International Eastern Trading Company 
(SIETCO)
• ลงนามข้อตกลงขยายความร่วมมือกับบริษัท Ban Hon 
Specialty Oil Company Limited ในผลิตภัณฑ์สินค้า 
TDAE
• การเปิดตลาด Rubber Process Oil ไปยังตลาด 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมกับบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน)
• การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตน้ำามันเรือขนส่ง
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายใน
การรักษาความเป็นผู้นำาในตลาดน้ำามันเรือขนส่งภายใน
ประเทศ

1.2.2 ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โอเลฟินส์  
สไตรีนิคส์ อะโรเมติกส์ และโพลิออลโดยในปี 2557 มีรายได้ 
เพิ่มสูงขึ้น 271 ล้านบาทเทียบกับปี 2556 คิดเป็นสูงขึ้น 
ร้อยละ 1 โดยมีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 59 และ
สัดส่วนรายได้จากการส่งออกร้อยละ 41 โดยบริษัทฯ ยังคง
มุ่งเน้นในการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ในรูปแบบ 
ของการพัฒนาร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า นอกจากนี้การบริหาร
จัดการด้านการแข่งขัน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่สำาคัญ ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านราคา โดยวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมีผลกระทบ 
กับราคาและดำาเนินกลยุทธ์รวมถึงอุปสงค์และอุปทานโดย
อ้างอิงจากราคาตลาด เช่น ปริมาณสินค้าคงคลัง การ
บริหารต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำากำาไร
2. กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ทุกประเภทได้รับการรับรอง ISO9001 และเนื่องจากบริษัทฯ
มีประสบการณ์ร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดจึง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ
ผลิตเม็ดพลาสติกทั้งที่เป็นเกรดธรรมชาติ คอมพาวด์ และ 
คอมโพสิต
3. กลยุทธ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
4. กลยุทธ์บริหารงานขาย บริษัทฯได้จัดกิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมส่งเสริมงานขายอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดจน
ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ได้แก่
• แสดงสินค้าในงาน CHINAPLAS 2014 ร่วมกับกลุ่ม  
ปตท. เพ่ือขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ เม่ือวันท่ี 23-26 
เมษายน 2557 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

งานแสดงสินค้า CHINAPLAS 2014
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• บริษัทฯ จัดงาน “IRPC Business Forum 2014 เปิดโลกเศรษฐกิจ ปรับแนวคิดสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
ประธานกรรมการ ปตท. และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจ อนาคตพลังงานไทย และการดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์

• ร่วมงาน PTT Group Upstream & Downstream 
Technology Conference & Exhibition 2014 โดยบริษัทฯ
ได้นำาเสนอผลงานรถพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ POLYMAXX 
EV MAXX1 เม็ดพลาสติกกรีน เอบีเอส เม็ดพลาสติกที่ม ี
ส่วนผสมของเศษไม้ รวมถึงขาเทียมสำาหรับผู้พิการจาก BANBAX  
ที่ผสมสารต่อต้านแบคทีเรีย
• ร่วมกับบริษัท Picnic Plast  เปิดตัว “บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ผสมสีธรรมชาติ” ครั้งแรกในประเทศไทย
1.2.3 ธุรกิจท่�เรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์สามารถเพ่ิมรายได้จาก
ลูกค้าภายนอก โดยในปี 2557 มีรายได้ 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากปี 2556 จำานวน 142 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24 โดยมี 
การดำาเนินงาน ดังนี้

1. ธุรกิจท่�เรือ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
สู่ท่าเรือมาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีความพร้อมในด้านความ
ปลอดภัยและการระงับเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• การขยายท่าเรือ Wharf 3 และปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อ
ให้รองรับโครงการ UHV และโครงการอื่นที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558
• ติดตั้งระบบบำาบัดอากาศแบบเปียกเพ่ือลดกล่ินที่เกิด
จากการขนถ่ายแนฟทา ลดมลภาวะที่อาจเกิดแก่ชุมชน ถือ
เป็นการแก้ปัญหาโดยป้องกันที่ต้นเหตุ
• การขยายการปรับปรุ งท่ า เทียบเรือที่ ค ลังน้ำ า มัน
พระประแดง เพื่อรองรับเรือขนาดความจุ 15,000 ตันเพื่อ
รองรับปริมาณการขนส่งทางเรือที่ขยายตัวมากขึ้น จากเดิม
ที่รับได้เพียงปริมาณ 10,000 ตัน ซึ่งสามารถช่วยลดระยะ
เวลาในการขนส่งได้

รถพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ เม็ดพลาสติกผสมเศษไม้ เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ
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น้ำามันตามกฎหมายกับลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัท 
เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด และ บริษัท สยามเฆมี จำากัด 
(มหาชน)
1.2.4 ธุรกิจบริห�รจัดก�รทรัพย์สิน 

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินได้ดำาเนินการบริหารจัดการ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีโครงการพัฒนาในหลายพื้นที่ และ 
สร้างรายได้จากการขายท่ีดินในปี 2557 เป็นเงิน 166 ล้านบาท 
โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้
1. กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ได้แก่
• ขายที่ดินให้กับบริษัท UCHA  เป็นเงิน 182.6 ล้านบาท 
และขายให้สถานีบริการน้ำามัน ปตท. เป็นเงิน 10.2 ล้านบาท 
• ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง TPI PLAZA เป็นเงิน 80 
ล้านบาท
• ขายที่ดินหนองค้างพลู เป็นเงิน 18.5 ล้านบาท
• รายได้จากสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาค่าบริการส่วน
กลาง รวมเป็นเงิน  14.4 ล้านบาท
2. กรรมสิทธิ์ของบริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด ได้แก่
• ขายท่ีดินสถานีบริการน้ำามันบ้านนา เป็นเงิน 34 ล้านบาท
3. ด้านการพัฒนาที่ดิน
• ที่ดินบ้านค่าย : ทำาการออกโฉนดที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง บ้านค่าย (หลังจากที่ได้รับหนังสืออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
จาก กนอ. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557) เสร็จสิ้น จำานวน 126 
แปลง เนื้อที่ 2,152 ไร่ 1 งาน 87.4 ตารางวา

• การปรับปรุงคลังน้ำามันชุมพรเพ่ิมความสามารถในการ
จ่ายน้ำามันให้ลูกค้าภาคตะวันตก จาก 24 ล้านลิตรต่อเดือน 
เป็น 35 ล้านลิตรต่อเดือน
• การติดตั้ง Sea Water Protection เพื่อลดการผุกร่อน
ของท่อ และโครงสร้างที่มีสาเหตุจากน้ำาทะเลกัดเซาะ
• การซ่อมบำารุงโครงสร้างใต้ท่าเรือตามนโยบายแผน
ธุรกิจที่วางไว้อย่างครบถ้วน
• การดำาเนินงานด้านรัฐสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
• การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ได้แก่ การบริหารจัดการเรือ 
ขนส่งระหว่างคลังสินค้าได้ผลประหยัดค่าใช้จ่าย 7.9 ล้าน 
บาท ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการปรับอัตรากองทุนน้ำามัน 
เชื้อเพลิง 4.6 ล้านบาท ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียม 
เพื่อความล่าช้า 3.1 ล้านบาทและได้รายได้จากการขายน้ำาจืด 
2.2 ล้านบาท รวมเป็นผลประหยัดทั้งสิ้น 17.8 ล้านบาท
2.  ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ ์ สามารถจัดเก็บสินค้าผ่านท่อ
มากกว่า 500,000 ตัน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และมีปริมาณ 
เก็บสำารองน้ำามันมากกว่า 100,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 
จากปี 2556 และได้พัฒนาคลังน้ำามันไออาร์พีซีพระประแดง 
ให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์และ 
เคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศ โดยในปี 2557 ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ได้ 
ขยายการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการเก็บสำารอง 
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• ที่ดินวังจันทร์ : ดำาเนินการสำารวจที่ดินและจัดทำาข้อมูล
เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในนิคมสหกรณ์ชะแวะ บ้านป่ายุบใน 
อ.วังจันทร์ เนื้อที่ดิน ประมาณ 350 ไร่ เสร็จสิ้นแล้ว
1.3 โครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญเพื่อการเติบโตทาง
ธุรกิจ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การดำาเนินงาน
เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นผลักดันโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ได้แก่  
1.3.1 โครงก�ร DELTA

โครงการ DELTA มีแนวคิดจากการแสวงหาและสร้างความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของ 
กระบวนการทำางานและศักยภาพบุคลากรรวมถึงหาช่องทาง 
ในการเพิ่มผลกำาไรให้กับบริษัทฯ สร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อ 
องค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โดยในปี 2557 สามารถสร้างผลกำาไรส่วนเพิ่มได้ 2,205 
ล้านบาท ดังนี้
1.  Operational  Excellence  หรือ  ก�รปฎิบัติก�รที่เป็น

เลิศด้�นก�รผลิต 

การปรับปรุง พัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพทาง 
ด้านปฎิบัติการเพ่ือให้มีต้นทุนโดยรวมลดลง ในขณะท่ีได้ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการที่มีคุณภาพคงที่หรือดีขึ้น โดยในปี 2557 สามารถ 
สร้างกำาไรส่วนเพิ่มได้ 928.1 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
• การวางแผนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกน้ำามันดิบ 
การใช้งานถังเก็บน้ำามันและการสร้างโมเดล Petro-SIM และ 
Pro-Steam เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
• การบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีผลผลิต 
ที่เพิ่มสูงขึ้น และใช้พลังงานอย่างเหมาะสม 
• การบริหารจัดการสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการจัดการไอน้ำา 
และไฟฟ้า
• การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพโรงผลิตและสร้าง
ความเชื่อมั่นในเครื่องมืออุปกรณ์ของกระบวนการผลิต 
• การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ได้แก่ การบริหารจัดการเบี้ย
ประกันภัย และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ 
ของสายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
• การบริหารงานเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนให้กับโครงการ UHV 
โดยสามารถดำาเนินงานตามแผนและไม่เกิดความล่าช้า
• การบริหารจัดการเพ่ือลดการสูญเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

2.  Commercial  Excellence หรือ ก�รปฎิบัติก�รสร้�ง

คว�มเป็นเลิศด้�นก�รตล�ด

การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ในการขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้แก่ การปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์
และนำาเครื่องมือการจัดการทางด้านราคามาใช้ เพื่อให้มีผล
ตอบแทนสูงขึ้น โดยในปี 2557สามารถสร้างผลกำาไรเพิ่มได้
ทั้งสิ้น 676.8 ล้านบาท ดังนี้
• การปรับกลยุทธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ น้ำามันดีเซล น้ำามันแก๊ส
โซลีน น้ำามันหล่อลื่น และยางมะตอยตามช่องทางการขาย 
• การปรับกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์และการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน   
3. Procurement Excellence หรือ ก�รปฎิบัติก�รสร้�ง

คว�มเป็นเลิศด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดหา ทั้งภายในบริษัทฯ และ 
กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นการจัดซื้อสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วน 
อุปกรณ์และสินค้าคงค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2557 
สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 530 ล้านบาท
4.  HR  Excellence  หรือ  ก�รปฎิบัติก�รสร้�งคว�มเป็น

เลิศด้�นก�รง�นทรัพย�กรบุคคล

การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านงานบุคคลในทุกมิติ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ โดย 
ในปี 2557 สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยสร้างผลประโยชน์ 
ได้ทั้งสิ้น 70 ล้านบาท สรุปผลการดำาเนินงาน ดังนี้
• การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการ
ดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการประเมินค่างานอย่างเหมาะสมกับ
สมรรถนะในสายวิชาชีพ 
• การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจ้างงาน 
ได้แก่ การบริหารจัดการค่าล่วงเวลา การสรรหาพนักงาน 
ทดแทนจากการลาออก การว่าจ้างพนักงานแบบชั่วคราว
และอื่นๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
• การพัฒนาภาวะผู้นำาเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจหลักการ
บริหารและปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก 
การจัดประเมินสมรรถนะผู้นำา 180 องศาประจำาปี 2557 แล้ว 
จึงจัดหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
• การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การกำาหนดอัตรากำาลังที่เหมาะสม การ
ประเมินสมรรถนะ การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผล
งานโดยใช้ ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ หรือ Key Performance 
Indicator (KPI) และพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง การ
บริหารจัดการด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
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อุตสาหกรรม การจัดทำาแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
และการจัดทำาแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
• Culture and Core Value การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยจัดทำาแผนการดำาเนินงานและ 
คู่มือมิติพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและสื่อสาร 
ถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับให้เกิดความตระหนักและ 
มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง
1.3.2 โครงการ UHV

โครงการ UHV ได้ดำาเนินงานก่อสร้างโครงการเพื่อปรับปรุง 
น้ำามันหนักซึ่งมีมูลค่าต่ำาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและใช้ 
เป็นวัตถุดิบสำาหรับปิโตรเคมี โดยโครงการก่อสร้างเริ่ม 
ดำาเนินการในเดือนตุลาคม 2555 และกำาหนดงานก่อสร้าง 
พร้อมทดสอบ แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2558 โดยใน
เดือนธันวาคม 2557 โครงการดำาเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 
89.8 และได้บริหารงานความปลอดภัยจนบรรลุเป้าหมาย 
10,000,000 ชั่วโมง
1.3.3 โครงการขยายกำาลังการผลิตโพลิโพรพิลีน

การขยายส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนในประเทศ 
เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มกำาลังการผลิตใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม 
ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ที่มีจุดเด่นในด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง และบรรจุภัณฑ์ 
อาหาร ซ่ึงมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการสูงในอนาคต 
รวมถึงการขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และขยายตลาดไปยังประเทศเกิดใหม่ ได้แก่ อเมริกาใต้ 
และแอฟริกา โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีนโดย 
ใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Novolen ปัจจุบันมีกำาลัง 
การผลิต 475,000 ตันต่อปี โดยจะลงทุนติดตั้งเครื่องจักร 
และอุปกรณ์เพิ่มเติม ทำาให้สามารถเพิ่มกำาลังการผลิตได้ถึง 
160,000 ตันต่อปีส่งผลให้มีกำาลังการผลิตรวมเป็น 635,000 ตัน 
ต่อปี
ส่วนท่ี 2 โครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลีน 
คอมพาวด์ และเกรดพิเศษ กำาลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี 
ใช้เทคโนโลยีการผลิตคอมพาวด์ข้ันตอนเดียวท่ีมีประสิทธิภาพ 
สูงจาก บริษัท Japan Propylene Corporation (JPP) 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตโพรพิลีน คอมพาวด์ ที่มีส่วนแบ่ง 
การตลาดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตให้กับค่าย
รถยนต์ช้ันนำา อาทิ โตโยต้า มิตซูบิชิ ฮอนด้า และนิสสัน เป็นต้น   
กระบวนการผลิตแบบน้ีจะช่วยลดข้ันตอนการผลิตซ่ึงสามารถ 
ตอบสนองกับกลยุทธ์ของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเป้าหมายลด
ต้นทุนลงในทุกๆ ปี
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับการยกเว้นสิทธิประโยชน์ 
ด้านภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ส่วนข้ันตอน 
การก่อสร้างอยู่ระหว่างการคัดเลือกหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการ
1.3.4 โครงการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล 
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไออาร์พีซี และบริษัท PCC 
Rokita SA ประเทศโปแลนด์ โดยบริษัท ไออาร์พีซ ี
โพลีออลฯ ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 
50 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือดำาเนินการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

การก่อสร้างโครงการ UHV ก้าวหน้าร้อยละ 89.8
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โพลิยูริเทน โดยเน้นตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC  และประเทศจีนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัท PCC Rokita SA  
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีในการผลิต
ผลิตภัณฑ์โพลิยูริเทน รวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบหลัก 
ตลอดจนมีเครือข่ายตัวแทนกระจายสินค้าอย่างกว้างขวางใน
หลายประเทศ คาดว่าการจัดตั้งบริษัทจะสามารถเริ่มดำาเนิน
การได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
1.4 นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

จากกระแสอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและภาวะการแข่งขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
อย่างต่อเนื่องในตลาดเม็ดพลาสติก ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง 
ปรับตัวโดยอาศัยนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา ซึ่งสามารถ 
ทำาได้ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ การปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้ผลกำาไรในระดับสูง โดย 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ และตั้ง 
เป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ที่ร้อยละ 35 ซึ่งใน 
ปี 2557 สามารถดำาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด โดย 
ผลงานสำาคัญมีดังนี้
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติ 
พิเศษ น้ำาหนักโมเลกุลสม่ำาเสมอ มีความแข็งแรงของเส้นใยสูง 
สามารถผลิตเส้นใยท่ีทนทานต่อแสงยูวี มีความนุ่มพิเศษเพ่ือ 
รองรับตลาดในอนาคต โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะนำาไปผลิต 
เป็นถุงผ้าบรรจุสิ่งของ ผ้าอ้อมสำาหรับเด็กและผู้สูงอาย ุ
ผ้าอนามัยและอื่นๆ 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษท่ีมีอัตราการ 
ไหลสูง มีความทรงรูปสูง อัตราการผลิตสูงจะทำาให้สามารถ 
ขึ้นรูปได้ง่ายและรวดเร็วเหมาะสำาหรับงานมีลักษณะบาง 
เช่น แก้วกาแฟ ถาดหรือภาชนะใส่ของ เป็นต้น
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษที่มีอัตราค่า
การไหลสูง มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกสูง ทนอุณหภูมิต่ำา
ได้ดี มีความแข็งและการทรงรูปสูง สามารถฉีดชิ้นงานที่มี
การออกแบบสลับซับซ้อนได้ดี เหมาะสำาหรับ งานทั่วไป เช่น 
แก้วบะหมี่สำาเร็จรูป กล่องบรรจุอาหาร หรือกล่องไอศครีม 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับชิ้นงานใหญ่ เช่น ส่วนประกอบ
ถังซักผ้า ชิ้นส่วนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ เป็นต้น 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเกรดพิเศษ ท่ีมีการเติมแต่ง 
สารเคมีพิเศษ ให้เกิดการเหน่ียวนำาไฟฟ้าให้สามารถใช้ในงาน 
ขึ้นรูปแบบ Extrusion Sheet และแบบการฉีดขึ้นรูปเหมาะ 
สำาหรับเป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ 
5. พัฒนา ABS Powder ให้มีส่วนประกอบของโพลิบิวตะไดอิน 
มากกว่าร้อยละ 60 และสามารถทนแรงกระแทกได้สูงเหมาะ 
สำาหรับผลิตภัณฑ์คอมพาวด์ ABS, PC/ABS และ ABS 
รีไซเคิล
6. การพัฒนา Anti-Dripping ซึ่งเป็นสารเติมแต่งสำาหรับ 
โพลิเมอร์ท่ีมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการหยดตัวของโพลิเมอร์ 
เมื่อติดไฟ สามารถกระจายตัวได้ดีในโพลิเมอร์ อีกทั้ง 
ยังสามารถจัดเก็บได้ท่ีอุณหภูมิห้อง ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในด้าน 
การเก็บรักษาและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมาะสำาหรับเติมใน
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โพลิเมอร์หลากหลายชนิดที่ต้องการเพ่ิมคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การหน่วงไฟตามมาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขสิทธิบัตร 
US 8,686,066 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
1.5 การดำาเนินงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากความร่วมมือและดำาเนินการระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ในการพัฒนางานบัญชีและการเงินสู่มาตรฐานระดับโลก 
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั เริม่จากกระบวนการ 
ทำางานที่มีการควบคุมและบริหารจัดการที่ดี จัดหาเงินทุน 
อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม 
สภาพคล่องทางการเงิน รองรับการลงทุนในโครงการต่างๆ 
และรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน 
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยผลการดำาเนินงาน
เป็นดังนี้
• การจัดหาวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำาเนินงาน และสำาหรับ
โครงการลงทุน ในสกุลเงินบาท จำานวนทั้งสิ้น 13,000 ล้าน
บาท  ระยะเวลา 8 ปี  โดยครบกำาหนดชำาระคืนในปี 2565
• การออกหุ้นกู้วงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อนำาไปใช้สำาหรับการลงทุน และหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั่วไป อายุ 3, 5 และ 7 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3.96, 4.50 และ 
4.96 ตามลำาดับ
• การจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้น
1. ประเภทวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) จำานวน 
35,970 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อที่ไม่สามารถ

ยกเลิกได้หรือ Committed line จำานวน 28,970 ล้านบาท 
และวงเงินสินเช่ือท่ีสามารถยกเลิกโดยไม่มีเง่ือนไขเม่ือลูกหน้ี 
มีเครดิตท่ีเส่ือมลง หรือ Uncommitted line จำานวน 7,000 
ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลาการชำาระค่าน้ำามันดิบกับบริษัท 
ปตท. เป็นเวลา 90 วัน
2. การกู้ยืมเงินระหว่างกัน กับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
เพ่ือบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินระหว่างบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• กิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน  
1. สำาหรับปี 2557 บริษัทฯ มีการพบนักลงทุนท้ังในและต่าง
ประเทศรวม 4 ครั้ง โดยในประเทศ เข้าร่วมงาน db TISCO 
Access Thailand: Energy & Petrochemical Corporate 
Day และ Thailand Focus ส่วนในต่างประเทศเข้าร่วมงาน 
UBS ASEAN Conference 2014 ที่ สิงคโปร์ และ Daiwa  
Investment Conference ที่ฮ่องกง และการจัดประชุมร่วม
กับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลผลการดำาเนินงานและการลงทุน 
ของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ รวม 30 ครั้ง และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บรรยายให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นในโครงการ 
ที่จัดโดยสื่อมวลชน และกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัทฯ
2. การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน  SET in the City ซ่ึงจัด 
เป็นประจำาทุกปี  และกิจกรรม  Opportunity days  โดยตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกไตรมาส 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ไตรมาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรยายพิเศษในโครงการยกระดับนักลงทุนไทย "สถานการณ์น้ำามัน วิกฤตหรือโอกาส"
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3. จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในธุรกิจ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้มี
ส่วนร่วมทำากิจกรรมเพื่อสังคม โดยสนับสนุนเงินบริจาค 
100,000 บาท ให้กับ Camillian Social Center จ.ระยอง ซ่ึง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กกำาพร้าที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน
• รางวัลที่ได้รับ ได้แก่
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate 
Governance Asia Recognition Awards 2014: Best 
Investor Relations by Company” จากนิตยสาร 
Corporate Governance Asia ฮ่องกง ประจำาปี 2014 
จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย
1.6 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้
ดำาเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการสรรหาคนเก่ง คนดี เพื่อ
เข้ามาปฎิบัติงาน พัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งยิ่งขึ้น และ
รักษาบุคลากรให้สามารถอยู่กับบริษัทได้นานอย่างมีความสุข 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บุคลากรให้ตรงกับงานและส่งเสริม
ให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะนำาองค์กรไปสู่ความ
สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจโดยในปี 2557 มีผลงาน
ดังนี้
1. การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานจากกิจกรรม KM 
Recognition Award ทำาให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และพัฒนาเป็น 
องค์ความรู้ที่เป็นเลิศจนทำาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กร 
2. โครงการ IRPC Chemical Engineering Practice 
School (I-ChEPs) บริษัทฯ ได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความสามัคคีและสานความสัมพันธ์ระหว่างทีม 
3. โครงการ Middle Management Leadership 
Development Program (MLDP) หรือการพัฒนาภาวะ 
ผู้นำาของผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้กระบวนการพัฒนาให้ 
ผู้บริหารร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์และนำาเสนอโครงการ 
พัฒนาธรุกจิ ซึง่โครงการนีมี้ผูบ้รหิารผา่นหลักสตูรในปี 2557 
จำานวน 72 คน 
1.7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการจัดการภาวะวิกฤตและการ 
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity 
Management (BCM) มีการวางแผนและเตรียมความพร้อม 
ด้านความปลอดภัยและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
โดยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำารองซ่ึงสามารถป้องกัน 
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขยายและ 
ปรับปรุงระบบงาน ERP (Enterprise Resource Planning) 
ให้ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ในปี 2557 
บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่สำาคัญ ได้แก่

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำาผู้บริหารระดับกลาง
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1. รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013 เมื่อ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 จำานวน 3 รางวัล ได้แก่ 
• โครงการวางแผนและควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี BOI รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการพัฒนา
กระบวนการหลักภายใน 
• โครงการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบ Flare รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทโครงการพัฒนาเพื่อการยั่งยืน 
• โครงการ Financial Self Service (FSS) รับรางวัล
ชมเชย ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน 
2. รางวัล ICT Best Practice Awards 2014 สาขากลุ่ม 
ธุรกิจพลังงาน โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน ในรูปแบบ 
ของตัวเอง เลือกสรรเทคโนโลยีเพื่อการปรับเข้าสู่ระบบงาน 
ที่แท้จริง รวมทั้งการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่ง 
ระบบการทำาธุรกรรมกับลูกค้า สามารถส่ังซ้ือสินค้าและบริการ 
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
7 วันทำาการ

2. ด้านสังคม
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ 
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งให้ความ 
สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดท้ังห่วงโซ่ธุรกิจ บนพ้ืนฐานของ 
ดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ ใช้แนวคิด ห่วงใย (Care) แบ่งปัน (Share) และใส่ใจ 
(Respect) ในการสื่อสารและสร้างจิตสำานึกด้าน CSR ให้
พนักงานทุกระดับ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล บริษัทจด
ทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการดำาเนินงาน

ที่เป็นนวัตกรรมด้าน CSR ที่สำาคัญในปี 2557 ดังต่อไปนี ้
(รายละเอียดอยู่ใน ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หน้า 144-154)
2.1 โครงการ CSR in Process ได้แก่
• โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) เป็น 
ประโยชน์ในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากช่วยลดปริมาณ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการไม่ต้องจำาหน่ายหรือส่งออก 
น้ำามันหนักไปเป็นเชื้อเพลิงตามโรงงานอื่นๆ มีกำาหนดแล้ว 
เสร็จในปี 2558
• โครงการผลิตพลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม แห่งที่ 2 (CHP II)  
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และใช้เทคโนโลยีหัวเผา
มลภาวะต่ำา ทำาให้คุณภาพอากาศท่ีระบายออกดีกว่าค่ามาตรฐาน 
ที่กฎหมายกำาหนด มีกำาหนดแล้วเสร็จในปี 2560
• โครงการวิจัยและผลิตเม็ดพลาสติก BANBAX ต้าน 
แบคทีเรีย และเม็ดพลาสติก Ultra High Molecular Weight 
Polyethylene (UHMW-PE) โดยบริษัทฯ ได้มอบเม็ดพลาสติก 
BANBAX ปีละประมาณ 20 ตัน ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำา 
ขาเทียมมาตั้งแต่ปี 2554 ในปี 2557 ได้พัฒนาข้อเข่าเทียม 
สำาหรับเด็กจากเม็ดพลาสติก UHMW-PE ร่วมกับมูลนิธิฯ 
เป็นผลสำาเร็จ และจะทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน 
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 
2 เมษายน 2558 ในชื่อโครงการ “60 ข้อ 60 พรรษา”
2.2 โครงการ CSR after Process ได้แก่ 
• โครงการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทฯ จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชน
และสังคม (คพอ) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การสื่อสาร 

งานวิจัยพัฒนาข้อเข่าเทียมจากเม็ดพลาสติก UHMW - PE ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และมูลนิธิขาเทียมฯ
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เสนอข้อคิดเห็น และให้คำาแนะนำาเพื่อการพัฒนาโครงการ
ลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การลดเสียงรบกวนจากการทำา 
โครงการในเขตประกอบการ โครงการหอกระจายข่าวชุมชน 
ในพื้นที่ 3 ตำาบลของจังหวัดระยอง ได้แก่ ตะพง บ้านแลง 
เชิงเนิน จำานวน 7 จุด เพื่อการสื่อสารข้อมูลไปสู่ชุมชน และ 
โครงการนำาความรู้สู่ชุมชน (Public’s right to know) จัด 
อบรมให้ความรู้กับชุมชนใน 5 พื้นที่ ได้แก่ บ้านแลง เชิงเนิน 
นาตาขวัญ เทศบาลนครระยอง และตะพง ในเรื่องของหอเผา 
และสารเคมีกับชีวิตประจำาวัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เป็นต้น
• โครงการด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ดำาเนินโครงการ “สร้างคลอง 
สร้างคน” ซึ่งใช้องค์ความรู้และศักยภาพพนักงานบริษัทฯ ที่
ประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการน้ำาในกระบวนการ
ผลิต และประปาเพื่อชุมชนในจังหวัดระยอง ไปช่วยเหลือ
พื้นที่แห้งแล้งภาคอีสาน ณ หมู่บ้านหนองยาง ตำาบลลำาไทร
โยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำา 
จำานวน 5 อ่าง ให้มีความลึกเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4 เมตร 
ทำาให้เก็บน้ำาได้เพิ่มประมาณหนึ่งแสนลูกบาศก์เมตร หรืออีก
หนึ่งเท่าตัวและทำาโครงการประปาชุมชน สำาหรับการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
• โครงการด้านสุขภาพ บริษัทฯ ดำาเนินโครงการด้านสุขภาพ 
อนามัยชุมชนเชิงรุก ด้วยการจัดระบบ และจัดทำาสารสนเทศ
การเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนในจังหวัดระยอง จัดทำาพิกัด เก็บ 
ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลพ้ืนฐาน รวมท้ังให้ความรู้ด้านสุขอนามัย 
ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้ 17,797 ครัวเรือนในปี 2557 
ซ่ึงเป็นการดำาเนินงานในลักษณะป้องกันการเจ็บป่วยและ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
• โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทฯ ดำาเนินการบูรณะ 
วัดขรัวตาเพชรในพ้ืนท่ีคลังน้ำามันอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และบูรณะพระปรางค์วัดแลง ในจังหวัดระยอง แล้วเสร็จ 
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ 
วันอนุรักษ์มรดกไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน 
การดำาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2557

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนากระบวนการผลิตและ
บริหารจัดการตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมน้อยที่สุด อีกทั้ง
มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยใช้แนวทางพัฒนา CSR-DIW  
ของกระทรวงอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้ชุมชน การดำาเนินงานที่สำาคัญ
มีดังนี้

วัดขรัวตาเพชร

พระปรางค์วัดแลง

3.1 บริษัทฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเทศบาลเมือง 
คิตะคิวชู ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเดือนธันวาคม 
2557 ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสาระสำาคัญของ 
บันทึกข้อตกลง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน ์
ต่อการลดคาร์บอนในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกันเผยแพร่การใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 
กรอบการปฏิบัติ 3Rs (Reduce / Reuse / Recycle) และ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพของภาคธุรกิจท้ัง 2 ประเทศ
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3.2 จัดทำาโครงการ NOx Reduction โดยมีเป้าหมายลดการ 
ปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ด้วยการปรับเปลี่ยนหัวเผา 
แบบใหม่ทั้งสิ้น 6 หน่วยการผลิต โดยปี 2557 นี้ได้ทำาการ 
ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว 2 หน่วยการผลิตในโรงผลิตพลังไอน้ำา 
และไฟฟ้าร่วม แห่งที่ 1 (CHP I) ซึ่งโครงการนี้จัดเป็น 
โครงการ CSR in Process ด้วย
3.3 ดำาเนินการปลูกต้นไม้ Protection Strip เป็นระยะทาง 
0.5 กิโลเมตรใช้ต้นกล้า 16,000 ต้น
3.4 รางวัลที่ได้รับในปี 2557 ประกอบด้วย
3.4.1 CSR DIW Award 2014 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 15 ทะเบียนโรงงาน และได้รับรางวัลทั้ง 15 
ทะเบียนโรงงาน โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• รางวัล CSR-DIW ได้รับ 3 ทะเบียนโรงงาน ได้แก่ PRP 
โรงกรองน้ำา IP และโรงกรองน้ำาบ้านค่าย
• รางวัล CSR-DIW Continuous ได้รับ 12 ทะเบียน
โรงงาน ได้แก่ Polyol, CHP, Lube, ETP, PS, CD1, PP, 
WWT1, 2, WWT3, HDPE, ACB และ PTK
3.4.2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2557 ประเภทการจัดการ
พลังงาน สำาหรับโรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว 
3.4.3 รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 ประเภทดีเด่น 
มอบให้สถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรการในรายการ 
งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพ
แวดล้อมดีเด่นประจำาปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม 3 
โครงการ ได้แก่ โครงการ CHP I โครงการ MPPL (Multi-
Product Pipeline) และโครงการท่าเทียบเรือซึ่งได้รับ 
รางวัลทั้ง 3 โครงการ 
3.4.4 รางวัล “Best Environmental Implementation 
within PTT Group” ในงาน QSHE 30 Years The 
Celebration of Sustainability 2014 โดยรางวัลดังกล่าว 
เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัทภายในกลุ่มปตท. ที่ให้ 
การสนับสนุนการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การจัดการ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การจัดการน้ำา 
(Water): โครงการศึกษา Water Footprint และการทวนสอบ 
ข้อมูลด้าน SHE (SHE Internal Verification) เพื่อให้เห็น 
ถึงความเป็นเลิศและความมุ่งม่ันที่จะพัฒนามาตรฐานด้าน 
QSHE ให้ดียิ่งขึ้น โดยคำานึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป 

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

แนวปลูกป่าธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำา

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน
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4. ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ด้วยการปรับปรุงพัฒนา 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ เป็นไป 
ตามนโยบาย และแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาป ี
 2557 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ  สรุปผลการดำาเนินงาน 
ท่ีสำาคัญ (รายละเอียดอยู่ในรายงานด้านการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีหน้า 44-67) ดังนี้
4.1 การต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติต้านทุจริตของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC) เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2557 และ
ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator 
จาก ก.ล.ต. ในระดับ 4 (Certified) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้
จัดอบรมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามแผน  
รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและรณรงค์การ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ในกลุ่มปตท. 7 บริษัท
4.2 การส่งเสริมบทบาทและให้ความสำาคัญกับการควบคุม 
ภายใน โดยบริษัทฯ มอบรางวัล “เพชรน้ำาหน่ึง” ให้หน่วยงาน 
ที่มีการกำากับดูแลด้านการควบคุมภายในดีเด่น โปร่งใส และ 
มุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นประจำาทุกปี และยกระดับการดำาเนินงานร่วมกับบริษัทกลุ่ม 
ปตท. ในการสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบ 
ภายในเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบ
อย่างที่ดีของอุตสาหกรรมชั้นนำา    นอกจากนั้นคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ยงัใชก้ารตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

เป็นช่องทางในการรณรงค์และตรวจสอบเรื่องจริยธรรม การ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับข้อร้องเรียนเพ่ิมข้ึนอีกทางหน่ึง
4.3 การปรับปรุงการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตาม
เกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ASEAN CG Scorecard  เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจ อาทิ 
กำาหนดแนวปฏิบัติในการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ให้มีกรรมการใน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ขณะลงมติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
รายย่อยเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
เป็นต้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia's Outstanding  
Company on Corporate Governance 2014 และรางวัล 
Company Secretary 2014 จากนิตยสาร Corporate 
Governance Asia, Hong Kong และ Golden Peacock 
Global Award for Excellence in Corporate Governance 
2014 จากสถาบันกรรมการ ประเทศอินเดีย

5. ด้านกฎหมาย
บริษัทฯ มีความก้าวหน้าในการดำาเนินงานและได้รับประโยชน์ 
จากการบริหารงานด้านกฎหมาย ในปี 2557 ดังนี้ 
1. การยุติคดีพิพาททั้งหมดกับ “กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์” 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
 (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ตกลงยุติคดีซึ่งดำาเนินมาเป็น 
เวลากว่า 8 ปี กับ กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ทั้งหมด  โดยได้มีการ 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพ่ือระงับข้อพิพาทที่มี 
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ต่อกันในทุกคดีและทุกศาลซึ่งมีอยู่จำานวน 123 คดี ทั้งนี้ใน 
บันทึกข้อตกลงยังระบุด้วยว่า หากภายหลังวันที่ลงนามใน 
บันทึกข้อตกลง พบว่ายังมีคดีระหว่างกันนอกเหนือจากท่ีระบุ 
ไว้ในบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้ม 
ละลาย หรือคดีใดๆ ก็ตาม และไม่ว่าจะอยู่ระหว่างพิจารณา 
ของศาลใดๆก็ตาม คู่ความทุกคนตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง 
ฉบับนี้ เพื่อระงับข้อพิพาทและคดีทั้งหมด และในวันที่ลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงได้มีการย่ืนเอกสารในการยุติคดีทั้งหมด 
ต่อศาลทุกคดีและทุกศาลแล้ว ซึ่งเป็นผลให้คดีที่ บริษัท 
ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ พิพาทกับ “กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์” 
ยุติแล้วทุกคดีทำาให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับเงินคืน 
ค่าเช่าตึกทีพีไอล่วงหน้าเป็นเงินจำานวน 470 ล้านบาท 
และทำาให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในด้านกฎหมายเป็นจำานวน 
ปีละหลายสิบล้านบาท และยังเป็นผลเก่ียวเน่ืองทำาให้บริษัทฯ 
ได้รับชำาระหนี้จากคดีล้มละลายในปีถัดไป 
2. บริษัทฯ ชนะคดีอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ 
บริษัท Bitumex ได้กล่าวหาบริษัท ไออาร์พีซี ผิดสัญญาซื้อ 
ขายยางมะตอยที่มีต่อกันจำานวนทั้งสิ้น 21 สัญญาเมื่อป ี
2545-2550 โดยมีจำานวนเงินที่เรียกร้องประมาณ 300 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
อนุญาโตตุลาการได้มีคำาวินิจฉัยให้บริษัทฯ ชนะคดีทั้ง 21 
สัญญา ทำาให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้อง 
บริษัท Bitumex ได้ย่ืนอุทธรณ์คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ 
ต่อศาลสูง ณ ประเทศอังกฤษ ศาลได้มีคำาส่ังให้บริษัท Bitumex 
วางเงินประกันจำานวน 15,000 ปอนด์ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ 
โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ศาลสูงได้มีคำาสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ และมีคำาสั่งให้บริษัท Bitumex ชดใช้ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการยื่นอุทธรณ์ คดีเป็นอันถึงที่สุด

6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อ 
เชื่อมโยงการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้การ 
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผล 

กระทบต่อเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ โดยบริษัทฯ มี 
การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise 
Risk Management Committee) ซ่ึงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นประธานเพ่ือทำาหน้าที่พิจารณาและสอบทานการประเมิน 
ความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม 
ความคืบหน้าในการบริหารจัดการเพ่ือให้การบริหารความเส่ียง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และรายงานแนวทางการดำาเนินการ 
และการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นอกจากน้ันยังได้มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารความเส่ียง โดยจัดทำาคู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร  
รวมท้ังให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร 
ในปี 2557 ความเสี่ยงสำาคัญขององค์กรที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินธุรกิจและได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้
6.1 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk) 

น้ำามันดิบเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตโดยในปี 
2557 แนวโน้มราคาน้ำามันดิบยังคงผันผวนอย่างมากจาก 
การเติบโตและเข้าสู่ตลาดของน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
จากชั้นหินดินดานหรือ Shale Oil and Gas รวมถึงปริมาณ 
การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มนอก โอเปก และคาดว่าจะ 
ต่อเนื่องจนถึงปี 2558 นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ในภูมิภาคเศรษฐกิจสำาคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  
ยุโรป ญี่ปุ่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงของจีน 
ส่งผลทำาให้ราคาน้ำามันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่ม 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีลดลงตามไปด้วย 
แนวทางการลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ดำาเนินมาตรการ 
บริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ความร่วมมือกับบริษัท 
ในกลุ่มปตท. เพื่อลดต้นทุนจากการใช้น้ำามันดิบจากแหล่ง
ในประเทศ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ 
เหมาะสม การปรับปรุงเคร่ืองมือในการบริหารการผลิต การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการวางแผนการซื้อวัตถุดิบการผลิตและ
การขายผลิตภัณฑ์ การทำาสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์
โดยมีการกำาหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะ
เวลาในการดำาเนินการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้าน
การเงิน (Hedging committee) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้ดำาเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม คือ การ
จัดหาน้ำามันดิบชนิดใหม่ที่ให้กำาไรส่วนเพิ่มสูงเข้ามาใช้ใน 



107•รายงานประจำาปี 2557

กระบวนการผลิต และการจัดทำากลยุทธ์การตลาดใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน มุ่งเน้นการขาย
ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ให้กำาไรส่วนเพิ่มสูง
6.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
(Foreign Currency Exchange Risk) 

บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ หรือซื้อขายโดยอิงราคาจากตลาดโลกในสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท ด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ดังนั้น กำาไร
ขั้นต้นของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นรูปเงินบาทจะได้รับผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน
แนวท�งก�รลดคว�มเสี่ยง : เพื่อลดผลกระทบต่อความ 
สามารถในการชำาระค่าใช้จ่าย และหน้ีเงินกู้ในรูปสกุลเงินบาท 
บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยจัดสัดส่วนเงิน 
กู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของ 
บริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดสัดส่วนและเงื่อนไขการจัดซื้อ 
น้ำามันดิบ เช่น การชำาระเงินค่าน้ำามันดิบจากการใช้เงินเหรียญ 
สหรัฐมาเป็นเงินบาท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านความ 
ผันผวน หรือการขายสกุลเงินเหรียญสหรัฐล่วงหน้าเพ่ือรองรับ 
การชำาระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท 
6.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงที่ทำาให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก โดยมีสาเหตุ 
หลักจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น อุปกรณ์ 
และเครื่องจักรขัดข้อง ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
การอยู่ร่วมกับชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สำาคัญ มีดังนี้ 
6.3.1 คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กคว�มไม่พร้อมในก�รผลิต
ของโรงง�นหรือก�รหยุดชะงักของเคร่ืองจักรท่ีใช้ใน
ก�รผลิตโดยไม่ได้ว�งแผนล่วงหน้� 

หน่วยผลิตจะดำาเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน 
ทำาให้มีการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำาให้มี 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและหยุดชะงักของกระบวน 
การผลิต
แนวท�งก�รลดคว�มเส่ียง : บริษัทฯ ยังคงดำาเนินมาตรการ 
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากโครงการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการระยะยาว เช่น โครงการ 
เพ่ิมความมีเสถียรภาพการผลิตเพ่ือไม่ให้เกิดการหยุด 
การผลิตโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Zero Unplanned 
 Shutdown) การตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและโรงงาน 
อย่างทั่วถึงในจุดเสี่ยงต่างๆ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการ 
หยุดการผลิตให้สั้นที่สุดโดยการวางแผนและบริหารจัดการ 
ผู้รับเหมาและอุปกรณ์สำารองให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง 
การดำาเนินงานตามโครงการบริหารจัดการระบบปฏิบัติ 
การที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management 
System) 
6.3.2  คว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดคว�มไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
ของพนักง�นและผู้รับจ้�งจ�กภ�ยนอก 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการก่อสร้างอาจ 
เกิดขึ้นจากความรู้ของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเกิดจาก 
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ความประมาท ไม่ตระหนักรับรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงาน 
และผู้รับจ้างจากภายนอก 
แนวท�งก�รลดคว�มเส่ียง: ดำาเนินการฝึกอบรมด้านความ 
ปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำาหนดนโยบายการ 
ปฏิบัติงานโดยให้หัวหน้างานกำากับดูแลกลุ่มผู้รับจ้างภายนอก 
อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังดำาเนินโครงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior 
Based Safety (BBS) ซึ่งดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้บริหาร 
และมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
6.3.3  คว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ�ขัดข้องในหน่วย
ผลิตของเขตประกอบก�รไออ�ร์พีซี

การเกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบทำาให้กระบวน 
การผลิตเกิดการหยุดชะงัก ทำาให้เกิดการสูญเสียในกระบวน 
การผลิตและลดโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์
แนวท�งก�รลดคว�มเสี่ยง: บริษัทฯ ดำาเนินโครงการ 
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้าในกระบวน 
การผลิต เช่น การร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทยในการพัฒนาโมเดลการบริหารงานระบบ 
ไฟฟ้า โครงการพัฒนาระบบสมองกลเพื่อประมวลผลและ 
ควบคุมการสั่งการผลิต-จ่ายไฟฟ้า ในระยะที่สอง ซึ่งจะ 
ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทานในการใช้ 
ไฟฟ้า ทำาให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในกระบวนการ 
ผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงโครงการ 
สายไฟคู่ขนาน สามารถลดการสูญเสียอันเนื่องจากการเกิด
ไฟฟ้าดับได้อย่างมีนัยสำาคัญ

6.3.4  คว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รลงทุน 
(Capital Projects Risk)

บริษัทฯ มีโครงการลงทุนสำาคัญจำานวนมากตามทิศทางและ 
กลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ โดยในปี 2557 โครงการ UHV 
เป็นโครงการลงทุนที่สำาคัญที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
แนวท�งก�รลดคว�มเสี่ยง  : บริษัทฯ ดำาเนินมาตรการ
บริหารความเส่ียงจากการดำาเนินโครงการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
จากปีก่อนหน้า รวมทั้งบรรจุโครงการลงทุนสำาคัญเข้าเป็น 
ความเสี่ยงบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการ
ดำาเนินการอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนิน
โครงการต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ ได้แก่ 
เวลา งบประมาณ และผลตอบแทนการดำาเนินโครงการ  
นอกจากนี้ ในเรื่องที่ต้องดำาเนินการตามกฎหมายของการ
ทำาแบบประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม Environmental Impact 
Assessment: (EIA) บริษัทฯ มีการสื่อสารและประสาน 
ความร่วมมือกับท้ังหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้การดำาเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย   
6.3.5 คว�มเส่ียงด้�นส่ิงแวดล้อมและชุมชน (Environmental 
and Community Risk)

หน่วยผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน หากไม่มีระบบ 
การควบคุมที่ดีอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความ 
ปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้ รวมทั้งยังอาจส่ง
ผลกระทบต่อความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีของชุมชนต่อ
บริษัทฯ
แนวท�งก�รลดคว�มเสี่ยงด้�นสิ่งแวดล้อม  : บริษัทฯ 
มุ่งเน้นการดำาเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบจัดการ
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001และ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่าง
เคร่งครัด และมีการตรวจวัดค่าของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) บริเวณสถานประกอบการอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ 
เพ่ือเฝ้าระวังและสามารถเข้าบริหารจัดการได้ทันทีหากพบ
ค่าการตรวจวัดที่สูงขึ้นผิดปกติ การลดอัตราการระบายร่วม
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำาคลังข้อมูล
ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณสถานประกอบการเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
แนวท�งก�รลดคว�มเส่ียงด้�นชุมชนและสังคม : บริษัทฯ 
ดำาเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อ 
ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง เช่น 
การสร้างและบูรณะสาธารณูปโภคต่างๆ การเปิดโอกาสและ 
สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ิน การให้ทุนการศึกษา การเปิด 
โอกาสให้ชุมชนและบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจในการดำาเนิน 
กิจการของบริษัทฯ จากโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ การ 
ดำาเนินงานศูนย์ประสานงานภาคสนามเพ่ือลงพ้ืนที่ประสาน 
งานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ตลอดจนการร่วม 
ซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
6.4 ความเสี่ยงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงและปัจจัยความไม่แน่นอน 
ต่างๆ ทำาให้การบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานมี 
ความซับซ้อนขึ้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนา เพิ่มขีด 
ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ย่อมส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
แนวท�งก�รลดคว�มเสี่ยง : บริษัทฯ ดำาเนินการเพื่อ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นเลิศในเรื่องของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาขีดความสามารถของ 
องค์กร  ประกอบด้วย การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ การ 
ระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึง ระบบการ
พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ทั้งนี้ได้มีการออกแบบระบบ 
และนำาระบบไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่
กำาหนดไว้
6.5 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Risk)

การดำาเนินธุรกิจมีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยคุกคาม 
หลายประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบทำาให้ธุรกิจเกิดการหยุด 
ชะงักได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมและ 
มาตรการรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วย 
ลดความสูญเสีย ปกป้องภาพลักษณ์ชื่อเสียง และกิจกรรม 
สำาคัญทางธุรกิจ 

แนวท�งก�รลดคว�มเสี่ยง  : บริษัทฯ ได้นำามาตรฐาน 
และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business 
Continuity Management (BCM) มาใช้ในการจัดทำา
แผนป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการหยุดชะงัก 
ของธุรกิจ โดยได้จัดทำาแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ Business 
Continuity Plan (BCP) อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการดำาเนิน
การซ้อมแผนฯ โดยได้นำามาตรฐานสากล BS25999 และ 
ISO 22301 มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม 
รองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ 
ในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้เผชิญ 
กับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
โดยที่ทำาการสำานักงานกรุงเทพฯ ได้ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อม 
ทำาให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติการภายในอาคาร 
สำานักงานได้ บริษัทฯ จึงได้นำาแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจท่ีได้จัดเตรียมไว้นำามาประกาศใช้ โดยย้ายกระบวนการ 
ทำางานที่สำาคัญไปยังสถานปฏิบัติการสำารอง ซ่ึงช่วยให้ไม่มีผล 
กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจหลัก และอีกคร้ังหน่ึงจากเหตุการณ์ 
เพลิงไหม้หน่วยกำาจัดกำามะถันในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 
แต่ด้วยการที่บริษัทฯ มีการเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน
และภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพทำาให้สามารถลดผล 
กระทบที่เกิดขึ้นไม่ให้รุนแรงมากนัก และสามารถควบคุม
เหตุการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงส่ือสาร 
ทำาความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงาน
ราชการ ชุมชน สื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น พนักงาน และกรรมการ 
บริษัทฯ ให้เข้าใจในสถานการณ์อย่างชัดเจนและทันท่วงที 
และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ำาในขณะที่เกิดเหตุ 
โดยภายหลังจากการเกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการฟื้นฟู
หน่วยผลิตเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
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ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

1. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาวะตลาดนำ้ามันดิบและนำ้ามันสำาเร็จรูป

ในปี 2557 ประเทศไทยมีการนำาเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่า 
กว่า 1 ล้านล้านบาท โดยมีการนำาเข้าน้ำามันดิบมากที่สุด  
ทั้งนี้ ราคาน้ำามันดิบดูไบเฉลี่ยในตลาดโลกอยู ่ที่ 96.6  
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนใน
ประเทศเพิม่มากขึน้ รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
โดยลดสดัส่วนการใช้พลังงานต่อผลติภัณฑ์มวลรวม (Energy 
Intensity) ลง
ในปี 2558 ความต้องการใช้น้ำามันของโลกจะอยู่ที่ 91 ล้าน 
บาร์เรล/วัน จากปี 2557 อยู่ที่ 90 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งความ 
ต้องการส่วนเพิ่มนั้นยังคงมาจากภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก นำา
โดยประเทศจนีทีจ่ะแซงหน้าสหรฐัฯ ในการนำาเข้าน้ำามัน และ
ประเทศในตะวันออกกลางก็มีการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น  
ทำาให้ปี 2558 ความต้องการใช้น้ำามันของประเทศกำาลังพัฒนา 
จะมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นครั้งแรก ขณะที่กำาลังการ
ผลิตจากกลุ่มนอกโอเปกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำาให้โอเปกอาจ
ต้องลดกำาลังการผลิตน้ำามันลงเพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
ตลาด

สำาหรบัน้ำามันสำาเรจ็รปูในปี 2557 การผลิตภายในประเทศ มี
ปริมาณรวมทั้งสิ้น 56,804 ล้านลิตร เฉล่ียวันละ 155.6  
ล้านลิตร หรือ 978,891 บาร์เรล/วัน ปริมาณลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนวันละ 0.8 ล้านลิตร หรือร้อยละ 0.5 ส่วน
การนำาเข้าจากต่างประเทศ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 4,486  
ล้านลิตร เฉล่ียวันละ 12.3 ล้านลิตร หรือ 77,310 บาร์เรล/วัน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 1.1 ล้านลิตร หรือ
ร้อยละ 9.7 ทั้งนี้ การนำาเข้ารวมโปรเพนและบิวเทน เพื่อการ
ผสมเป็นแอลพีจี แต่ไม่รวมเบนซินพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 
แก๊สโซฮอล์ มจีำานวน 879 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 24 ล้านลิตร 
ซ่ึงหากรวมปรมิาณนำาเข้าน้ำามันเชือ้เพลิงทัง้หมดจะมีปรมิาณ
นำาเข้า 5,365 ล้านลิตร มูลค่าการนำาเข้ารวม 82,383 ล้านบาท 
ปรมิาณการนำาเข้าเพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 2.8 
ล้านลิตร มูลค่าการนำาเข้าเพ่ิมข้ึน 25,519 ล้านบาท
การใช้ภายในประเทศ มีปริมาณ 50,965 ล้านลิตร เฉล่ีย 
วันละ 139.6 ล้านลิตร หรือ 878,260 บาร์เรล/วัน คิดเป็น 
ร้อยละ 89.7 ของปริมาณน้ำามันสำาเร็จรูปที่ผลิตได้ภายใน
ประเทศ การจำาหน่ายภายในประเทศเพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนวันละ 1.1 ล้านลิตร หรือร้อยละ 0.8 โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของกลุ่มน้ำามันเบนซิน กลุ่มน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1, 0.8 และ 0.2 
ตามลำาดับ การส่งออกมีปริมาณ 10,837 ล้านลิตร เฉล่ีย 
วันละ 29.7 ล้านลิตร หรือ 186,761 บาร์เรล/วัน ปริมาณลดลง 

หน่วยกลั่นน้ำามันดิบ
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สถานการณ์ราคาน้ำามันปี 2557

สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
กลางปี 2557 จากแรงกดดันความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
น้ำามันดิบที่ยังคงล้นตลาด อุปทานส่วนใหญ่เพ่ิมมาจาก
ประเทศกลุ่ม Non-OPEC คือจาก Shale Oil เป็นหลัก ท่ีมี
อัตราการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และนโยบายคงอัตราการผลิตของ
กลุ่มโอเปกที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน  โดยผู้ผลิตน้ำามันดิบ 
รายใหญ่อยา่งซาอุดิอาระเบยีและสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสย์นืยนั
ไม่ปรบัลดกำาลงัการผลิตแม้วา่ราคาน้ำามันดิบจะตกต่ำา อีกทัง้
ประกาศปรับลดราคาขายน้ำามันดิบ (OSPs) ที่ส่งไปยังตลาด
สหรฐัฯ และยโุรป เพ่ือรกัษาสว่นแบง่ทางการตลาดจากผูผ้ลิต 
Shale Oil และผู้ผลิตในแอฟริกาไว้  ประกอบกับปริมาณการ
ผลิตน้ำามันดิบของรัสเซียในเดือนธันวาคม 2557 ที่เพ่ิมขึ้น
มาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำามันปี 2558

ราคาน้ำามันดิบ แนวโน้มยังคงมีแรงกดดันต่อเนื่องจาก 
ปลายปี 2557 จากความกังวลต่อปัญหาอุปทานล้นตลาด 
กอปรกับการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2558 ของ
ธนาคารโลก IMF ลงมาอยู่ที่ +3.5% YoY จากเดิมที่เคย
คาดการณ์ไว้ +3.8% YoY เม่ือเดือนตุลาคม 2557 และ 
คาดวา่ในปี 2559 จะลงมาอยูท่ี ่+3.7% YoY จากเดิม+4.0% 
YoY  ชีถ้งึความเสีย่งตอ่สถานการณเ์งินฝดืทีเ่ป็นผลพวงของ
ราคาน้ำามันดิบที่ตกต่ำา  ปัญหาเศรษฐกิจจีนและยูโรโซนที่ยัง
คงซบเซา ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับค่าเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจของรัสเซียที่ต้อง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 2.8 ล้านลิตร หรือร้อยละ 
8.5 มูลค่าการสง่ออกรวม 228,768 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 38,636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 
โดยเป็นการลดลงของการส่งออกกลุ่มน้ำามันเบนซิน กลุ่มน้ำามัน 
อากาศยาน และกลุ่มน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว โดยลดลงร้อยละ 
18.0, 15.6 และ 11.4 ตามลำาดับ
ผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมน้ำามันในประเทศที่สำาคัญ 
ประกอบด้วย ปตท. เอสโซ่ บางจาก เชลล ์เชฟรอน และอ่ืนๆ 
โดยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ มีดังนี้

(แหล�งท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน ข�อมูลเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557)

บร�ษัท ส�วนแบ�งตลาดในประเทศ (ร�อยละ)

ปตท.
เอสโซ�
บางจาก
เชลล�

เชฟรอน
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ที่มา: Platts & Reuters

กราฟแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก
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เผชญิกบัมาตรการคว่ำาบาตรจากกลุม่ประเทศตะวนัตก  และ
ผลกระทบจากราคาน้ำามันดิบที่ตกต่ำา ส่งผลให้ค่าเงินรูเบิล
อ่อนค่าลงมากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ ์อยา่งไรกต็าม จากราคา
น้ำามันดิบที่ปรับลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 
2557 ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่อง และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยการใช้มาตรการผ่อนคลาย
เชงิปรมิาณ (QE) จำานวน 1.1 ล้านลา้นยโูร เป็นปัจจัยทีต่ลาด
คาดการณว์า่จะสามารถผลกัดันเศรษฐกจิโลกได้ ทำาใหต้ลาด
เข้าสู่สภาวะสมดุลของราคา ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มราคาน้ำามนั
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ก่อนจะเริ่มลดลงอีกในช่วง
เดือนธันวาคม 2557

ลักษณะของลูกค้า หรือช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำามันให้ได้ 
มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด อีกทั้งยังเน้นการ
ขายผ่านช่องทางที่กำาไรสูงสุด โดยกำาหนดราคาน้ำามัน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และการ 
ร่วมมือกบับรษิทัในเครอืเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการวาง
กลยุทธ์การขาย

• ก�รจำ�หน่�ยให้ผูค้้�ข�ยตรงอุตส�หกรรม (Industry) 
เช่น บริษัทรถ เรือขนส่งสินค้า รถโดยสาร กิจการประเภท
ก่อสร้าง และอื่นๆ รวมทั้งการขายให้บริษัทในเครือด้วย

• ก�รจำ�หน่�ยให้ลูกค้�ข�ยส่ง (Wholesales/Jobber) 
ทัง้รายเลก็และรายใหญ่ เพ่ือไปจำาหน่ายต่อให้กบัผูค้้าขายตรง 
และขายปลีก

• ก�รจำ�หน่�ยให้ผู้ค้�ม�ตร� 7 เป็นการจำาหน่ายให้กับ
บรษิทัผูค้้าน้ำามันทัง้ขนาดใหญ่ และปานกลาง ซึง่มีคลังน้ำามัน 
เป็นของตนเอง และนำาน้ำามันเหล่านี้ไปจัดจำาหน่ายต่อผ่าน 
ระบบเครือข่าย และช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทเหล่านั้น
ไปสู่ผู้บริโภคน้ำามันปลายทางอีกทอดหนึ่ง

• ก�รส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้าน้ำามันในต่างประเทศ 
แบ่งเป็นการขายทางเรือ โดยมีตลาดหลักในเขตภูมิภาค
เอเชีย เช่น สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม และการส่งออก
ทางรถ โดยมีตลาดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น จีน 
ตอนใต้ กัมพูชา ลาว และพม่า ในปี 2557 บริษัทฯ มียอด
ส่งออกรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของยอดการจำาหน่าย
ทั้งหมด

• Bunker เป็นการจำาหน่ายน้ำามันดีเซล หรือ Automotive 
Diesel Oil (ADO) ให้กับเรือที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือของ 
บริษัทฯ

• Fishery เป็นการจำาหน่ายน้ำามันให้กับสมาคมประมง
ในน่านน้ำา เป็นน้ำามันดีเซลสีเขียว โดยบริษัทฯ มีส่วนการ
ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 64

กลยุทธ์การแข่งขัน

นอกจากกลยุทธ์ด้านราคา ซ่ึงบริษัทฯ เน้นการปรับราคาที่
สามารถแข่งขันได้ เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งเพ่ิม 
จำานวนลกูค้าและปรมิาณการจำาหน่าย โดยรกัษาระดับค่าการ
ตลาดให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม แลว้ยงัรวมถงึด้านการบรกิาร
ที่บริษัทฯ มีให้กับลูกค้า ดังนี้

• คลงัน้ำ�มนั บรษิทัฯ มีคลังน้ำามันจำานวน 5 แห่งเพ่ือบรกิาร
ลกูค้าทัว่ทกุภูมิภาค และเปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง (เฉพาะ
คลังระยอง) และได้เพ่ิมจุดจำาหน่ายน้ำามันที่คลังไออาร์พีซี 
แม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม เพ่ือเพ่ิมการบรกิารลกูค้าใน
เขตภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน

• ก�รขนส่ง บริษัทฯ มีบริการรถขนส่งน้ำามันเพ่ือจัดส่งให้ 
ลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้งเรือ และท่าเทียบเรือ เพ่ือตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับน้ำามันทางเรือ

• บุคล�กร มีผู้แทนขาย เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย รวม
ทั้งแผนกบริการงานขายไว้บริการลูกค้า และห้องออกตั๋วที่
คอยรับการสั่งซ้ือน้ำามันจากลูกค้า โดยผ่านระบบ SAP ซ่ึง
เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน โดยสามารถ 
ปรับปรุงข้อมูลแบบ On-line และ Real Time ให้มีความ 
ถกูต้องแม่นยำา และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการดำาเนินงาน ลดขั้นตอนที่ซ้ำาซ้อน และเป็นฐานข้อมูลที่
สนับสนุนในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหารงานสำาหรับ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และหลังนำาระบบ iRON 
หรือ IRPC Oil On Net ระบบบริหารการจัดจำาหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมศักยภาพ 
ของระบบบริหาร Supply Chain ของบริษัทฯ เข้ากับระบบ 
Total Business Solution ซ่ึงบริษัทฯ พัฒนาขึ้น เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการในการทำาธุรกรรมของลูกค้า และ
เพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิแลว้ ในขณะเดียวกนั ยงั

(ที่มา: ฝ�ายธุรกิจป�โตรเลียม IRPC)

ประเภทการจำหน�าย สัดส�วน (ร�อยละ)

1.   การจำหน�ายให�ลูกค�าขายส�ง
      (Wholesales)
2.   การส�งออก 
     (รวม Fishery)

3.   การจำหน�ายให�ลูกค�ามาตรา 7

4.   การจำหน�ายให�ผู�ใช�อุตสาหกรรม
      (Industry)

34

32

32

2

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันของ 
บริษัทฯ
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
ปี 2558

คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการ อาท ิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ 
จีน เป็นต้น นอกจากนี้ การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ของ 10 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำาให้เกิดการแข่งขันที่
รุนแรงข้ึน แต่ก็ยังก่อให้เกิดโอกาสตามมาด้วย ภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีของไทยตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้องสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิจัยและนักนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ในปี 2558 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ 
ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.3 โดยได้รับ 
อานสิงค์จากการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 หลังจากข้อมูลต่างๆ 
ด้านเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่าง
ยั่งยืน เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัว 
รอ้ยละ 2.3 ขณะทีเ่ศรษฐกจิญ่ีปุ่นจะขยายตวัเพียงรอ้ยละ 0.8 
เนือ่งจากอุปสงค์ในประเทศทีล่ดลง รวมถงึการลงทนุในภาค
ก่อสร้างปรับลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเศรษฐกิจยูโรโซน  
ไอเอ็มเอฟคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.3 เน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อ
ท่ีอยู่ในระดับต่ำาและอุปสงค์ทีย่งัคงหดตวั สำาหรบัการขยายตวั
ของตลาดเกิดใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ในปี 2558 ส่วน
จีนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 จากการส่งออกที่น่าจะ
แข็งแกร่งขึ้น และการใช้มาตรการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการ 
ผ่อนคลายทางภาษีสำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคลังที่เร็วขึ้น
สำาหรับประเทศไทยในปี 2558 แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ
ที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ แผนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับแรง 
กดดันเงินเฟ้อที่มีน้อยทำาให้อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทาง 
การเงินอยู่ในระดับต่ำา น่าจะส่งผลให้มีการบริโภคสินค้า 

คงดำาเนนิการพัฒนาระบบเพ่ือรองรบัการใช้งานในเฟสต่างๆ 
เพื่อรองรับการขายในช่องทางขายส่วนอื่นต่อไป

• ก�รตรวจสอบคุณภ�พ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เทคนิคไว้   
คอยบริการให้ความรู้และแก้ปัญหา รวมทั้งออกไปตรวจเช็ค
คุณภาพตามสถานีบริการ คลังน้ำามัน เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ด้านคุณภาพให้กับลูกค้า

มากข้ึน อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังต้องเน้นแนวโน้ม 
ที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น เช่น แนวโน้มของ Bioplastics และ 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ส่วนความท้าทาย 
ของธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2558 คือการเปิด AEC (ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน) ทัง้นี ้นกัวเิคราะห์ฯ คาดว่า แม้ว่าการเปิด 
AEC จะลดภาษีเป็นร้อยละ 0 แต่ไทยจะส่งเม็ดพลาสติกเข้า
ไปขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำา
ไม่เพียงพอ เช่น อินโดนีเซีย แต่ต้องพึงระวังเกี่ยวกับ
มาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นอุปสรรคกับการส่งออก
ของไทย
อนึง่ ปัจจยัทางด้านอัตราแลกเปล่ียนกต้็องพึงระวงัเนือ่งจาก 
เงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินเยนที่ยังอ่อนค่า ล้วนมี
ความผันผวนต่อตลาดเงินทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การแข็ง 
ค่าขึ้นของค่าเงินบาทส่งผลต่อภาคการส่งออกและนำาเข้า 
ของไทยทั้งเชิงบวกและลบ คือ การที่ค่าเงินบาทแข็งค่า
จะช่วยให้ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบถูกลง โดยเฉพาะใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาตลาดในประเทศและใช้วัตถุดิบ 
นำาเข้าเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน

เนือ่งจากผลติภัณฑ์โพลเิมอรห์รอืเม็ดพลาสตกิเป็นสนิค้าทีมี่
ความเคล่ือนไหวของราคาค่อนข้างสูง ตามปัจจัยหลาย
ประการ โดยเฉพาะปัจจยัด้านตน้ทนุวตัถดิุบ ตัง้แตน่้ำามันดิบ 
แนฟทา และโมโนเมอร ์รวมถงึปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี 
นโยบายกำาหนดราคาโดยพิจารณาตามปัจจัยดังกล่าว โดย
ใช้ราคาอ้างอิงจาก ICIS CFR South East Asia เป็น 
พื้นฐาน ประกอบกับปัจจัยภายใน อาทิ สินค้าคงคลัง และ
ต้นทุนการผลิต เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเน้นการเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำา จากการที่
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจทางด้านผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร 
รวมถงึมีระบบสนบัสนนุการผลติ เชน่ คลังเกบ็วตัถดิุบ ทา่เรอื
น้ำาลึก อย่างเพียบพร้อม ทำาให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบใน
ด้านตน้ทนุ จึงสามารถแขง่ขนัได้ในภาวะทีร่าคาผลิตภัณฑใ์น
ตลาดตกต่ำา

คุณภาพสินค้า

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีราย
แรกของประเทศ มีประสบการณ์ในการพัฒนาและวิจัยความ
ต้องการสินค้าร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลายาวนาน รวมทัง้ผลติภัณฑเ์ม็ดพลาสตกิทกุประเภท
ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 จึงส่งผล
ให้บริษัทฯ มีศักยภาพอย่างสูงในการสร้างความมั่นใจให้แก่
ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการ
จัดหาและการพัฒนาผลติภัณฑ์เม็ดพลาสตกิใหม่ๆ ทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและ 
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ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ
ผลิตเม็ดพลาสติกท้ังท่ีเป็นเกรด Natural Color Compounds 
และ Composites ซึ่ งเ ป็นเม็ดพลาสติกผสมสีและ 
เติมสารเสริมแรงต่างๆ ด้วยจุดเด่นของเม็ดพลาสติก 
ดังกล่าว จึงทำาให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ
ใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้า และช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยโรงงาน Compounding 
และ Composites ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิอ่ืนๆ และอยูภ่ายใตก้ารจัดการของ
กลุ่มไออาร์พีซี จึงทำาให้มีความสะดวกและมีความคล่องตัว
ในการตอบรับคำาสั่งซื้อแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor Made) 
ของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนกบริการด้านเทคนิค ซึ่ง
สามารถใหค้ำาแนะนำาในการเลอืกใชเ้ม็ดพลาสตกิทีเ่หมาะสม
ก่อนการขาย และให้คำาปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหากับลูกค้า
หลังการขายอีกด้วย
อย่างไรกต็าม  บรษิทัฯ ยงัคำานงึถงึการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยกำาหนดนโยบายการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและ 
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน ISO14001 และมอก. 18001 ในเม็ด
พลาสติกทุกชนิด และโรงงานผลิตเอทิลีน เม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน และเม็ดพลาสติก 

โพลิสไตรนี ยงัได้รบัมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบ
การอุตสาหกรรมต่อสงัคม [Standard for Corporate Social 
Responsibility (CSR-DIW)] จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีมีกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก
กว่า 8 แสนตันต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ HDPE PP EPS PS ABS และ SAN ทำาให้ 
การเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากเม็ดพลาสติกบางประเภทสามารถ
ทดแทนกันได้ในบางตลาด เช่น HDPE สามารถทดแทน PP 
ได้ในงานฉดีเครือ่งใช้ภายในครวัเรอืน งานถงุสาน ผ้าใบสาน 
ดังนั้น การเลือกใช้เม็ดพลาสติกขึ้นกับปัจจัยหลายประการ 
เช่น คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกแต่ละประเภท ราคา และ
อุปทานในตลาด อีกทั้งการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่หลาก
หลายเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ และตัวแทน
จำาหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศสามารถเสนอขายเม็ด
พลาสติกได้หลากหลาย สามารถลดต้นทุนการขายเฉลี่ย 
ต่อหน่วยในการทำาตลาดได้อีกด้วย

กลยุทธ์การบริการงานขาย

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการร่วม 
ออกงานแสดงสินค้าเพ่ือขยายฐานลูกค้าและส่งเสริมการ 
ส่งออกผลติภัณฑ์โพลิเมอร์ รองรบักำาลังการผลติทีเ่พ่ิมขึน้ใน
อนาคต อีกทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำาในธุรกิจ
ปิโตรเคมีทีมี่ศกัยภาพของกลุม่ ปตท. และได้มีการศกึษาและ
พัฒนา “ข้อเข่าเทียมสำาหรับเด็ก” จากผลิตภัณฑ์ Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) ร่วมกับ
มูลนธิขิาเทยีม ในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี เพ่ือ
ให้ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ สามารถทำาประโยชน์และช่วยเหลือ
สังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืนและแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการ 
พัฒนาและเผยแพรผ่ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการบริจาคเม็ดพลาสติกและการส่ง
พนกังานจติอาสา ซ่อม เสรมิ เตมิ สขุ ร่วมออกหน่วยให้บรกิาร
ทำาขาเทยีม นอกจากนีย้งัได้มีการเปิดตวัผลิตภัณฑ์พลาสตกิ
ผสมสีธรรมชาติ Natural Color by POLIMAXX ครั้งแรก
ในประเทศไทย เพ่ือเป็นอีกทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่
ใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ทนความร้อน สีไม่ซีดจาง Natural Color by POLIMAXX 
พร้อมขยายตลาดสูผ่ลติภัณฑ์พลาสตกิอ่ืนและจำาหน่ายทัว่โลก

หน่วยผลิตโพรพิลีน
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา  
ญ่ีปุ่น และจีน  ยงัคงเป็นสภาวะกดดันต่อตลาดโลก ทำาให้การ
ฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีเสถียรภาพ อัตราการ 
ว่างงานของสหภาพยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 3.6 อันเนื่องมาจากการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคและการส่งออกขยายตัว และอัตราเงินเฟ้อ 
ยังอยู่ในระดับต่ำา ส่วนเศรษฐกิจญ่ีปุ่นในปี 2557 หดตวัร้อยละ 
0.1 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 
1.2 อันเป็นผลมาจากการบริโภคและการลงทุนในภาค
ก่อสร้างที่ลดลงและคาดว่าเศรษฐกิจญ่ีปุ ่นยังคงหดตัว 
ต่อเนื่อง และเศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลงบ้างตาม
อุปสงค์ในประเทศเป็นหลัก แต่ในระยะต่อไปการบริโภคและ
การส่งออกทีท่ยอยฟ้ืนตวั รวมทัง้มาตรการสนบัสนนุจากภาค
รัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน 
จำาหน่าย (Agent) โดยบริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าให้ลูกค้า
รายใดรายหนึง่เกนิร้อยละ 30 ของยอดขาย และไม่มีข้อผกูพัน 
ว่าจะขายให้ลกูค้ารายใดรายหนึง่เกนิกว่าร้อยละ 30 ของยอด
ขายในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในการ 
พึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

การจำาหน่าย และช่องทางการจัดจำาหน่าย

ก�รจำ�หน่�ยในประเทศ

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานที่สำาคัญของการ
ผลิตสนิค้าอุปโภคโดยรวมของประเทศ บรษิทัฯ จึงมีนโยบาย
เน้นการขายในประเทศ ในปี 2557 ยอดขายร้อยละ 56 ของ
ยอดขายในประเทศ หรือปรับเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ของลูกค้า
ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกจิของประเทศและผูป้ระกอบการ โดยทางบรษิทัฯ ขาย
ผ่านตัวแทนจำาหน่ายที่มีความชำานาญ และมีความพร้อม 
ให้บรกิารถงึจำานวน 21 บรษิทั โดยมีสญัญาการแต่งตัง้ผูแ้ทน
จำาหน่าย และตัวแทนจำาหน่ายส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทาง
ธรุกจิมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จากการทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลิต
ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมคีรบวงจร และมผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย 
จึงส่งผลให้ตัวแทนจำาหน่ายสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในด้านค่าการตลาดและการบริหารจัดการ ทำาให้ความ 
สมัพันธ์ทางธรุกจิระหว่างบรษิทัฯ กบัตวัแทนจำาหน่ายมีความ
ม่ันคงยิง่ขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมีการขายตรงให้กบัลกูค้า
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาถึงความพร้อมและความ
สามารถในการชำาระเงิน
ก�รส่งออก

ในปี 2557 บรษิทัฯ มียอดขายตา่งประเทศของผลิตภัณฑเ์ม็ด
พลาสติกจากการขายผ่านตัวแทนการค้าในต่างประเทศ ซ่ึง
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ จะเน้นจุดแข็ง
ด้านคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์การบรกิาร
ด้านเทคนิค และการให้คำาปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
ตัวแทนเหล่าน้ีมีเครือข่ายใกล้ชิดกับผู้ใช้ปลายทางอย่างกว้างขวาง 
ในตลาดหลักที่มีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกสูง ได้แก่ จีน
อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดนาม และออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน เช่น 
แอฟริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขายเม็ด
พลาสติกไปยังประเทศต่างๆ ได้มากกว่า 100 ประเทศ 
ทั่วโลก

คลังสินค้า POLIMAXX

ภาวะการแข่งขันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2557 มีอัตราการขยายตวัลดลงทัง้
มูลค่าการนำาเข้าและส่งออก ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายกำาลัง
การผลิตของผู้ผลิตในประเทศ ทำาให้การนำาเข้าจากต่าง
ประเทศลดลง รวมถงึประเทศจนีทีเ่ป็นตลาดส่งออกหลักของ
ไทยกมี็การขยายกำาลังการผลติและเริม่เปิดดำาเนนิการค้าเชงิ
พาณิชย์ไปบางส่วน
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อนึ่ง ปัจจัยอีกประการคือ ค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย โดยช่วง
เดือนมิถุนายน 2557 อัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียแข็งค ่าขึ้นเม่ือเทียบกับเหรียญสหรัฐ  
ค่าเงินบาทของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 32.51 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงเป็นการแข็งค่าจากเดือนมกราคมที่เป็นช่วงที่เงินบาท 
อ่อนค่าที่สุดตั้งแต่ปี 2555 คือ เฉลี่ย 32.94 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.31 ค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซีย 
แข็งค่ามากท่ีสุดถึงร้อยละ 3.40 เงินบาทแขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.90 
และค่าเงินริงกิตของมาเลเซียแข็งค่าขึ้นร ้อยละ 1.50  
อย่างไรก็ตาม ญ่ีปุ่นนับว่าเป็นที่น่าจับตาเนื่องจากเงินเยน 
ต่อเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงต่ำาสุดในรอบ 7 ปี โดยอัตรา 
เงินเฟ้อล่าสุดเดือนตุลาคมยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดย
หากปรับผลของการข้ึนภาษีการขายแล้ว อัตราเงินเฟ้อดังกล่าว 
จะอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.0 ในเดือน
กันยายน ในขณะเดียวกัน ตัวเลขการใช้จ่ายของครัวเรือน 
ล่าสุดก็หดตัวมากกว่าที่คาด

Naphtha MOPJ HDPE Film PP Film GPPS ABS

(เหร�ยญสหรัฐฯ/ตัน)

ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี
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ทั้งนี้ ราคาโมโนเมอร์และเม็ดพลาสติกในปี 2557 ปรับตัว
ตามทศิทางและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ คือน้ำามันดิบ
และนาฟทา โดยสถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติกช่วงเดือน
มกราคม - ธันวาคม ปี 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2556 พบว่า ราคาโพลิโพรพิลีนปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 4 เฉล่ียอยู่ที่ 1,584 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคา 
โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 6 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,567 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคา
โพลิสไตรีนปรับลดลงร้อยละ 8 เฉล่ียอยู่ที่ 1,726 เหรียญ 
สหรัฐต่อตัน และราคาเอบีเอสปรับลดลงร้อยละ 2 เฉล่ีย 
อยู่ที่ 1,913 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำาหรับราคาโมโนเมอร ์
พบว่าราคาเอทลีินเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6 เฉล่ียอยูท่ี ่1,428 เหรยีญ
สหรัฐต่อตัน ราคาโพรพิลีนปรับลดลงร้อยละ 3 เฉล่ียอยู่ที่ 
1,289 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาสไตรีนโมโนเมอร์ปรับ
ลดลงร้อยละ 9 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,584 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา: ICIS
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3. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจท่าเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์
ในปี 2557 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์มีการขยายตัว 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ ปัจจัยสำาคัญมาจากความ
ต้องการนำาเข้าสินค้าผ่านท่าเรือและความต้องการใช้ถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น
โดยธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เน้น 
กลยุทธ์การใช้ทรัพย์สินที่มีอยู ่ คือ ท่าเรือและถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการพัฒนาและปรบัปรงุ
ทรพัย์สนิทีมี่อยูเ่ดิมให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัหน่วย
ธุรกิจ เช่น การปรับปรุงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บริการกับ 
ลูกค้าภายนอก อีกทั้งท่าเรือไออาร์พีซี มุ่งเน้นการให้บริการ
ด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความ 
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และพร้อมรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2557 ธุรกิจท่าเรือ 
และถังเก็บผลิตภัณฑ์มีรายได้จากลูกค้าภายนอก สูงขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 26 จากปี 2556

•  ท่�เรือสินค้�  (Bulk and Container Terminal & 
Liquid and Chemical Terminal)

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าใหม่และสร้างรายได้ 
เพิ่มจากกลุ่มลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจสินค้าเทกองทั่วไป เช่น 
เหล็ก แกรนิต ทราย เป็นต้น รวมถึงขยายการให้บริการเช่า
พื้นที่ลานกองและโกดังมากกว่า 70,000 ตารางเมตร โดย
ในปี 2557 ท่าเรือสินค้าเทกองทั่วไปมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปี 

2556 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 162 และมีปริมาณสินค้าผ่าน 
ท่าเรือ (Throughput) กว่า 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 115 
จากปีที่ผ่านมา

• ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services)

ในปี 2557 ธุรกิจการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ มีการ 
ให้บรกิารในกลุ่มลกูค้าใหม่ทีมี่ความต้องการใช้บรกิารถงัเกบ็
ผลิตภัณฑ์ และการเกบ็สำารองผลติภัณฑ์น้ำามันตามกฎหมาย
แก่ลูกค้าภายนอก บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้จากธุรกิจถัง
เก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services) ในปี 2557 สูงกว่าปี 2556 
คิดเป็นร้อยละ 28 จากการใช้กลยทุธ์การใช้ถงัเกบ็ผลิตภัณฑ์ที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการ
พัฒนาคลังน้ำามันระยอง และคลังน้ำามันไออาร์พีซี พระประแดง 
ให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บสำารองผลิตภัณฑ์น้ำามันตาม
กฎหมายและขนถ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลและเคมีภัณฑ์ 
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

4. การตลาดและภาวะการแข่งขันธรุกิจบรหิาร
จัดการทรัพย์สิน
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกแถลงการณ์  
โดยแจ้งว่าหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ 
ส่งเสริมการลงทุนรวม 23 โครงการ มูลค่า 8 หมื่นล้านบาท 
และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติส่งเสริม 
การลงทุนรวม 13 โครงการ มูลค่า 2 หม่ืนล้านบาทนั้น 
เป็นการส่งสัญญาณว่าการลงทุนจะกลับมาดีขึ้นตามลำาดับ 

ถังเก็บวัตถุดิบสำาหรับการผลิตในหน่วยผลิต EB (Ethylbenzene)



118•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ยอดรวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดในปี 2557 คือ 
1,662 โครงการ มูลค่าประมาณ 7 แสน 3 หมื่นล้านบาท 
โดยเฉพาะการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มีแผนจะใช้ไทย
เป็นศนูยก์ลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน  ด้วยความพร้อม
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ประกอบกับการรวม
กลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ทีจ่ะมีสว่นชว่ยสนบัสนนุ
กิจกรรมการลงทุนในไทย และยังมีแนวโน้มการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมซ่ึงอาจจะกระจายตัวไปยังภูมิภาคอ่ืนมากขึ้น 
นอกเหนือจากที่ มีศักยภาพหลักในภาคตะวันออก ซ่ึง
สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุน
ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในสว่นของการพัฒนานคิมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ยงัคงเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุนท่ี
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึน ด้วยแรงหนุนจากความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ทั้งในด้านของ
การลดภาษสีนิค้านำาเขา้และสทิธปิระโยชนด้์านการลงทนุ ซ่ึง
นอกจากจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนสนใจเข้ามาลงทุนในไทย

•  ก�รพัฒน�ท่ีดินในเขตประกอบก�รอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศไออ�ร์พีซี ส่วนขย�ย

บรษิทัฯ มีแผนทีจ่ะพัฒนาทีดิ่นพร้อมระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณูปการท้ังหมด ในพ้ืนท่ีท่ีเหลือในเฟส 2 จำานวน 440 ไร่ 
ในปี 2558-2559 เพ่ือรองรับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

โดยให้เช่าที่ดินเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนในการพัฒนาจะ
พิจารณาลูกค้าแต่ละโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับเขต
ประกอบการเชิงนิเวศ โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และ
โครงการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนในพ้ืนที่ล ้วนเป ็น 
โครงการที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

•  ก�รพฒัน�พืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรมระยอง (บ้�นค่�ย)

การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้รับใบอนุญาต
จัดสรรที่ดินเพ่ือจำาหน่ายจาก กนอ. ที่มุ่งเน้นให้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน โดยกลุ่มธรุกจิทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ กลุม่พลังงานทดแทน กลุ่มไบโอพลาสตกิ และโพลเิมอร์ 
ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ช ่วยรักษา 
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มธุรกิจที่กำาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ชิน้ส่วนรถยนต์  เป็นต้น  นอกจากนี ้นคิมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ยังได้รับความเชื่อม่ันจาก กนอ. และสถาบัน
พลาสติก คัดเลือกให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมทีมี่มูลค่าเพ่ิมทางด้านพลาสตกิ (Plastic Park) 
และเป็นนคิมอุตสาหกรรมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) แห่งแรกของไทย ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ 
พลาสติกที่มีมูลค่าสูง เช่น พลาสติกที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เป็นต้น

ภาพจากมุมสูงจะเห็นโรงงานนาโนเคมิคัล (อาคารสีขาว) โดยฝั่งตรงข้ามคือโครงการ CHP II ขณะกำาลังก่อสร้าง
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2557 มีขาดทุนสุทธิ 5,235 
ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ที่มีกำาไรสุทธิ 826 ล้านบาท 
กำาไรลดลง 6,061 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 734 โดย
สาเหตุส่วนใหญ่มีดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิจำานวน 272,968 
ล้านบาท ลดลง 9,681 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3 เป็น
ผลจากปริมาณขายรวมลดลงร้อยละ 3 จาก 70.24  
ล้านบาร์เรล หรือ 192 พันบาร์เรลต่อวันในปี 2556 เป็น 
68.07 ลา้นบารเ์รล หรอื 186 พันบารเ์รลตอ่วนัในปี 2557 
ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยในรูปเงินบาทใกล้เคียงเดิมจาก 
ค่าเงินบาทที่อ่อนลง แม้ว่าราคาเฉล่ียในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐ จะลดลงร้อยละ 6 
2. กำาไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market 
GIM) อยู่ที่ 15,788 ล้านบาท หรือ 7.63 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1,582 ล้านบาท หรือ 0.67 เหรียญ
สหรัฐ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑก์ลุม่ปิโตรเลยีม โดยเฉพาะสว่นตา่งราคากลุม่
น้ำามันเบนซินและน้ำามันหล่อล่ืนเพ่ิมข้ึน ทำาให้ GIM เพ่ิมข้ึน 
0.71 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล และจากโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดภายใต้โครงการ
เดลต้าทำาให้ GIM เพ่ิมข้ึน 0.71 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล 
ในขณะที่ปริมาณการผลิตลดลงจากการหยุดซ่อมบำารุง
ตามแผนตัง้แตว่นัที ่18 มีนาคม - 9 เมษายน 2557 และ
จากเหตุเพลิงไหม้หน่วยผลิต VGOHT เม่ือวันที่ 9 
มิถุนายน 2557 ทำาให้ GIM ลดลง 0.75 เหรียญสหรัฐ  
ต่อบาร์เรล
ขณะที่มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting 
GIM) อยู่ที่ 7,238 ล้านบาท หรือ 3.49 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ลดลง 9,869 ล้านบาท หรือ 4.89 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีขาดทุนจาก
สต๊อกน้ำามันเพิ่มขึ้น 3.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มี 
LCM เพ่ิมขึน้ 1.58 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล และมีกำาไร
จาก Oil Hedging ลดลง 0.01 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่บารเ์รล
3. รายได้อื่นๆ มีจำานวน 1,648 ล้านบาท ลดลง 333 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำาไรจากการขายที่ดิน 
นิคมอุตสาหกรรม ลดลงจากปี 2556 จำานวน 545 ล้านบาท 

ขณะที่มีรายได้กลุ่มท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์จาก 
ลูกค้าใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท
4. รายได้ค่าสินไหมทดแทนมีจำานวน 1,710 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการบันทึกรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย 
กรณีเพลิงไหม้ VGOHT
5. ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 278 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการปรับปรุงและขยายงานที่ 
แล้วเสร็จ
6. ตน้ทนุทางการเงินสทุธลิดลง 147 ล้านบาท เนือ่งจาก
ดอกเบีย้จ่ายสทุธลิดลง 234 ลา้นบาท จากการบนัทกึเขา้
ต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพ่ิมขึ้น ดอกเบี้ยรับ 
เพ่ิมขึน้ 11 ล้านบาท ขณะทีมี่กำาไรจากสญัญาแลกเปลีย่น
สกุลเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง 98 ล้านบาท
7. บรษิทัฯ มีขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่ยงั
ไม่เกิดข้ึนจริง 70 ล้านบาท เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า 
ลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีขาดทุนจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 909 ล้านบาท
8. บริษัทฯ มีกำาไรจากกลับรายการด้อยค่าและจำาหน่าย
ทรัพย์สินลดลง 22 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 
2557 ได้รบัเงินมัดจำาคืนจากการยกเลิกสญัญาเชา่จำานวน 
470 ล้านบาท และกำาไรจากการขายทรัพย์สิน ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นที่ดินและอาคารพาณิชย์ จำานวน 96 ล้านบาท และมี
ขาดทุนจากด้อยค่าทรัพย์สินของหน่วย VGOHT ท่ีเสียหาย 
จากเหตเุพลงิไหม้จำานวน 267 ล้านบาท ขณะทีใ่นปี 2556 
มีกำาไรจากการขายทรัพย์สินจำานวน 321 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เป็นการขายที่ดิน non-core ที่ อ.วังจันทร์และ
ที่อื่นๆ
9. กำาไรจากการลงทุนมีจำานวน 117 ล้านบาท ลดลง 
290 ล้านบาท เนือ่งจากมีกำาไรจากการขายหุน้ลดลง 175 
ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน 
99 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับลดลง 16 ล้านบาท
10. ภาษเีงินได้นติบิคุคลลดลง 2,405 ล้านบาท สว่นใหญ่
เกิดจากการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สำาหรบัขาดทนุสทุธทิางภาษขีองปี 2557 ทีส่ามารถนำาไป
เครดิตภาษีได้ และขาดทุนทางภาษีสำาหรับการปลดหนี้
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำากัด 
และบริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำากัด จำานวน 801 ล้านบาท
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2557 2556 2557 2556

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ปร�มาณน�ำมันดิบนำเข�ากลั่น 
(ล�านบาร�เรล)
ราคาน�ำมันดิบถัวเฉลี่ย (1) 
(เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อบาร�เรล)

62.81

100.43

รายได�จากการขายสุทธ� (2)

ต�นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด

กำไร/(ขาดทุน) จากสต�อกน�ำมันสุทธ�
ค�าเผื่อการลดลงของสินค�าคงเหลือ (LCM)
กำไร/(ขาดทุน) จากการบร�หารความเสี่ยงน�ำมัน 
(Oil Hedging)

กำไรขั้นต�นจากการผลิตตามราคาตลาด 
(Market GIM)

กำไรขั้นต�นจากการผลิตทางบัญช� 
(Accounting GIM)

กำไรขั้นต�นจากการผลิตทางบัญช�
และรายได�อื่นๆ

รายได�อื่นๆ (3)

รายได�ค�าสินไหมทดแทน
ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายดำเนินงาน

272,968 282,649 131.93 138.58
(257,180) (268,443) (124.30) (131.62)

15,788 14,206 7.63 6.96

(7,008) (3.39) 0.58
(3,267) (1.58) -
1,725 0.83 0.84

7,238 3.49 8.38

1,648 0.79 0.97
1,710 0.83 -
(1,103) (0.53) (0.60)

9,493 4.58 8.75

(10,895) (5.27) (5.09)

(1,402) (0.69) 3.66

(5,210) (2.52) (2.42)

กำไรก�อนดอกเบี้ยและภาษีเง�นได� (EBIT)

กำไร/(ขาดทุน) สุทธ�ก�อนภาษีเง�นได�

กำไร/(ขาดทุน) สุทธ�

ภาษีเง�นได�นิติบุคคล
หัก กำไร/(ขาดทุน) ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสีย
ที่ไม�มีอำนาจควบคุม

ต�นทุนทางการเง�นสุทธ�
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำไร/(ขาดทุน) จากการด�อยค�าและ
จำหน�ายทรัพย�สิน
กำไร/(ขาดทุน) จากการลงทุน
ค�าใช�จ�ายอื่น

(6,612) (3.21) 1.24

(1,342) (0.65) (0.73)

299 0.14 0.16
(70) (0.03) (0.45)

117 0.05 0.20
(4) - (0.02)

(7,612) (3.70) 0.40

2,398 1.16 -
(21) (0.01) (0.01)

(5,235) 2.55 0.39

32.62
66.09

109.22

30.86

ค�าเสื่อมราคา

EBITDA

1,180
-

1,721

17,107

1,981
-

(1,228)

17,860

(10,371)

7,489

(4,932)

2,557

(1,489)

321
(909)

407
(31)

856

(7)
(23)

826

หมายเหตุ :  
  (1) ราคาตลาดถัวเฉล่ียของน้ำามันดิบรวมซ่ึงใช้ในกระบวนการผลิต 
  (2) ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
  (3) ประกอบด้วย รายได้จากการขายท่ีดิน ค่าบริการท่าเรือ ค่าเช่าถังบรรจุสินค้า และอ่ืนๆ

1. วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
1.1 งบกำ�ไรข�ดทุนรวม

                      (หน่วย : ล้านบาท)      (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)
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1.2 สถ�นก�รณ์ร�ค�น้ำ�มัน

สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในปี 2557 ยังคงมีความ
ผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจาก 
แรงกดดันจากอุปทานน้ำามันดิบส่วนเกินที่เพ่ิมขึ้นจาก 
Shale Oil ของสหรัฐอเมริกาในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาและมี
แนวโนม้จะเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง และจากการประชุมของกลุม่
โอเปกเม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ประกาศไม่ยอม
ลดกำาลงัการผลติ โดยซาอุดิอาระเบยีซ่ึงเป็นผูผ้ลติอันดับ

หนึง่ของกลุม่และมีตน้ทนุต่ำาทีส่ดุประกาศจะคงการผลิต
ในระดับเดิม เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดและหวังให้กลไก
ราคาควบคุมปริมาณการผลิตเอง ทำาให้ราคาน้ำามันลดลง 
อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี สำาหรับแนวโน้มสถานการณ์
ราคาน้ำามันดิบในปี 2558 คาดวา่จะยงัคงผนัผวนในระดับ
ต่ำา โดยราคาน้ำามันดิบยังคงถูกกดดันจากอุปทานน้ำามันดิบ 
ที่ล้นตลาด หลังผู้ผลิตน้ำามันในกลุ่มประเทศโอเปก โดย
เฉพาะซาอุดิอาระเบีย ยังคงไม่ลดกำาลังการผลิต

หน�วย 2557 2556 เปลี่ยนแปลง

ราคาน�ำมันดิบดูไบ USD/bbl

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม

แนฟทา - น�ำมันดิบดูไบ USD/bbl (2.3) (4.4) 48%

ULG95 - น�ำมันดิบดูไบ USD/bbl 14.3 13.7 4%

Gas Oil 0.05%S - น�ำมันดิบดูไบ USD/bbl 16.1 17.9 (10)%

500SN - FO180 3.5%S USD/MT 495 486 2%

150BS - FO180 3.5%S USD/MT 665 572 16%

อะโรเมติกส�

เบนซ�น - แนฟทา USD/MT 354 382 (7)%

มิกซ�ไซลีน - แนฟทา USD/MT 168 329 (49)%

โพลีโอเลฟ�นส�

HDPE - แนฟทา USD/MT 683 566 21%

สไตร�นิคส�

SM - แนฟทา USD/MT 672 820 (18)%

ABS - แนฟทา USD/MT 1,027 1,021 1%

PS (GPPS) - แนฟทา USD/MT 827 946 (13)%

PP - แนฟทา USD/MT 699 597 17%

โทลูอีน - แนฟทา USD/MT 179 241 (26)%

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมี

แนฟทา USD/MT 861 922 (7)%

Asphalt - FO180 3.5%S (32) (14) (129)%USD/MT

FO180 3.5%S - น�ำมันดิบดูไบ USD/bbl (8.3) (8.0) (4)%

96.6 105.5 (9)%

ส�วนต�างราคาผลิตภัณฑ�
และวัตถุดิบ (ราคาเฉลี่ย)

ส่วนต่�งร�ค�ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ แยกต�มผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญมีดังนี้
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• ส่วนต่างราคาน้ำามันเบนซิน (ULG95) กับราคา 
น้ำามันดิบดูไบปรบัตวัดีขึน้ใกล้เคียงกบัปี 2556 เนือ่งจาก
โรงกลั่นหลายแห่งปิดซ่อมบำารุง ประกอบกับอุปสงค์ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา

• ส่วนต่างราคาน้ำามันดีเซล (Gasoil 0.05%) กับราคา
น้ำามันดิบดูไบในปี 2557 เทียบกับปี 2556 ปรับตัวลดลง 
สาเหตุหลักเกิดจากอุปทานที่ เ พ่ิมขึ้นจากโรงกล่ัน 
แห่งใหม่ในประเทศจีนและอินเดีย ประกอบกับอุปสงค์ที่
ปรบัตวัลดลงโดยเฉพาะจากภาวะเศรษฐกจิของจีนเตบิโต
ในระดับต่ำา

• ส่วนต่างราคาน้ำามันเตากับราคาน้ำามันดิบดูไบ 
ค่อนขา้งทรงตวั เนือ่งจากราคาน้ำามันเตาได้รบัแรงกดดัน
จากความต้องการที่มีเข้ามาน้อยอย่างต่อเนื่อง อย่างไร 
กต็ามราคาน้ำามันดิบดูไบได้ปรบัตวัลดลงอยา่งมากทำาให้
ส่วนต่างราคาน้ำามันเตาลดลงไม่มากนัก

• ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐาน 
(Lube Base : 500 SN) กับราคาน้ำามันเตา ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
เล็กน้อยเนื่องจากราคาน้ำามันเตาซ่ึงเป็นวัตถุดิบปรับตัว
ลดลงมากกว่าราคาน้ำามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน ซึ่งได้รับแรง
กดดันจากอุปทานที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตน้ำามันหล่อลื่น 
Group II

• ส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคาน้ำามันเตาลดลง 
เนื่องจากอุปสงค์ในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนอยู่ในภาวะ
ซบเซาอย่างต่อเนื่อง

• ส่วนต่างราคากลุ่มอะโรเมติกส์ (มิกซ์ไซลีนและ 
โทลูอีน) กับแนฟทา โดยส่วนต่างราคามิกซ์ไซลีนและ 
โทลูอีนกบัแนฟทาปรบัตวัลดลง เนือ่งจากได้รบัแรงกดดัน
จากอุปทานของกลุ่มพาราไซลีนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากใน
แถบภูมิภาคเอเชีย

• ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟินส์ (HDPE/
PP) กับราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคา HDPE กับ แนฟทา 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลงค่อนข้าง
แรง และจากการหยุดซ่อมบำารุงของโรงงาน Cracker 
ขนาดใหญ่ที่ไต้หวัน และญี่ปุ่น ประกอบกับโรงงานหลาย
แห่งในภูมิภาคลดกำาลังการผลิต สำาหรับส่วนต่างราคา 
PP กับแนฟทาปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ใน
ภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

• สว่นตา่งกลุม่ผลิตภัณฑโ์พลีสไตรนีกิส ์(ABS/PS) กบั 
ราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทาปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคา ABS ปรับตัวลดลงน้อย
กว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างรุนแรง ขณะที่ส่วนต่าง
ราคา PS กับแนฟทา ปรับตัวลดลง

ป�โตรเลียม 2557 2556 เปลี่ยนแปลง

น้ำมันดิบนำเข�ากล่ัน

ล�านบาร�เรล 62.81 66.09 (5)%

พันบาร�เรลต�อวัน 172 181 (5)%

อัตราการใช�กำลังการผลิต

โรงกล่ันน�ำมัน 80% 84% (5)%

น�ำมันหล�อล่ืนพ้ืนฐาน 82% 90% (9)%

1.3 ก�รผลิต

หมายเหตุ : กำาลังการกล่ันน้ำามันดิบ 215,000 บาร์เรลต่อวัน

ปรมิาณการกลัน่รวมในปี 2557 อยูท่ี ่62.81 ล้านบารเ์รล 
คิดเป็น 172 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีอัตราการใช้กำาลัง
การผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 80 เม่ือเทียบกับปี 2556 ลดลง 
ร้อยละ 5 เนื่องจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำามันเตา 

(VGOHT) ยังคงปิดซ่อมบำารุง และอัตราการผลิตของ
หน่วยผลิตน้ำามันหล่อล่ืนพ้ืนฐานอยู่ที่ร้อยละ 82 ลดลง
ร้อยละ 9 เนื่องจากการหยุดผลิตของหน่วย VGOHT  
ดังกล่าว ทำาให้วัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลง
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ป�โตรเคมี 2557 2556 เปลี่ยนแปลง

อัตราการใช�กำลังการผลิต

อะโรเมติกส�และสไตร�นิคส�

โอเลฟ�นส�

82% 86% (5)%

87% 107% (19)%

หมายเหตุ : ปี 2557 อะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ขยายกำาลังการผลิตจาก 950,000 ตัน เป็น 1,070,000 ตัน โอเลฟินส์มีกำาลังการผลิต 1,447,400 ตัน

1.4 ร�ยได้จ�กก�รข�ย

มูลค�าการขาย (ล�านบาท) สัดส�วนการขาย

2557 2556 ในประเทศ ต�างประเทศ

1. ป�โตรเลียม (Mbbl)

2. ป�โตรเคมี (KMT) 63,853 63,582 59% 41%

205,657 216,175 63% 37%

3. รายได�ค�าไฟฟ�าและสาธารณูปโภค 3,458 2,892 100% -

272,968 282,649 63% 37%

3,358 1,981 100% -

276,326 284,630 63% 37%

รายได�จากการขายสุทธ� (Mbbl)

4. รายได�อ่ืนๆ

รวมรายได�สุทธ�

ผลิตภัณฑ�

สำาหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายสทุธจิำานวน 
272,968 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำานวน 9,681 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3 เป็นผลจากปรมิาณขายรวม
ลดลงร้อยละ 3 จาก 70.24 ล้านบาร์เรล หรือ 192  
พันบารเ์รลตอ่วนัในปี 2556 เป็น 68.07 ล้านบารเ์รล หรอื 
186 พันบาร์เรลต่อวันในปี 2557 ขณะที่ราคาขายเฉลี่ย
ในรูปเงินบาทใกล้เคียงเดิมจากค่าเงินบาทที่อ่อนลง 
แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยในรูปเงินเหรียญสหรัฐ จะลดลง 
ร้อยละ 6 รายละเอียดแยกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

• รายได้จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมมีจำานวน 205,657  
ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำานวน 10,518 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 5 โดยมีปริมาณขายรวมลดลงร้อยละ 
3 จาก 59.21 ล้านบาร์เรล ในปี 2556 เป็น 57.69  

ล้านบาร์เรล เป็นผลมาจากปริมาณการกลั่นที่ลดลงจาก 
181 พันบาร์เรลต่อวัน เป็น 172 พันบาร์เรลต่อวัน และ
ราคาขายเฉล่ียในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 2 ในขณะท่ี
ราคาเฉลี่ยในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ปรับลดลงร้อยละ 8

• รายได้จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีจำานวน 63,853  
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2556 จำานวน 271 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 1 โดยมีปริมาณขายรวม 1,317 พันตัน เทียบกับ
ปี 2556 ที่ 1,372 พันตัน ลดลงร้อยละ 4 โดยลดลงจาก
กลุ่มโอเลฟินส์ ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยในรูปเงินบาทปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าเงินบาทที่อ่อนลง แต่ราคาขาย
เฉลี่ยในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ปรับลดลงร้อยละ 1

สำาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ 
มีอัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 82 ลดลงร้อยละ 5 เม่ือ 
เทยีบกบัปี 2556 เน่ืองจากการหยุดผลิตตามแผนเป็นเวลา 
15 วัน สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์มีอัตราการผลิต 
อยู่ท่ีร้อยละ 87 ลดลงร้อยละ 19 สาเหตุจากโรงงานเอทิลีน 

หยดุซ่อมเป็นเวลา 25 วนัในเดือนพฤศจิกายน และหน่วย
ผลิต HDPE หยุดผลิตตามแผน 40 วัน (มิถุนายน - 
กรกฎาคม) และหยุดผลิต 1 เดือน (สิงหาคม - กันยายน) 
ขณะที่หน่วยผลิต PP หยุดผลิต 2 เดือน (สิงหาคม - 
ตุลาคม)
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1.5 กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รผลิต

สำาหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตตาม
ราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 15,788 ล้านบาท หรือ 
7.63 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1,582 ล้านบาท 
หรือ 0.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 2556 
สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์กลุ่มปโิตรเลียม 
โดยเฉพาะส่วนต่างราคากลุ่มน้ำามันเบนซินและน้ำามัน
หล่อลื่นเพิ่มขึ้น ทำาให้ GIM เพิ่มขึ้น 0.71 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล และจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2557 2556 เปลี่ยนแปลง

Market GIM ป�

2557 2556 เปลี่ยนแปลง

Accounting GIM

ธุรกิจป�โตรเลียม (GRM)

ธุรกิจป�โตรเคมี (PTF) 3.49 3.77 (0.28)

2.96 2.27 0.69

1.18 0.92 0.26ธุรกิจไฟฟ�าและสาธารณูปโภค

7.63 6.96 0.67รวม

(หน�วย: เหร�ยญสหรัฐฯ ต�อบาร�เรล)

2.45 3.87 (1.42)

(0.14) 3.59 (3.73)

1.18 0.92 0.26

3.49 8.38 (4.89)

และการตลาดภายใตโ้ครงการเดลตา้ทำาให ้GIM เพ่ิมขึน้ 
0.71 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ปริมาณการผลิต
ลดลงจากการหยุดซ่อมบำารุงตามแผนตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม - 9 เมษายน และจากเหตุเพลิงไหม้หน่วยผลิต 
VGOHT เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทำาให้ GIM ลดลง 
0.75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

บริษัทฯ มีกำาไรข้ันต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting 
GIM) อยู่ที่ 7,238 ล้านบาท หรือ 3.49 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ลดลง 9,869 ล้านบาท หรือ 4.89 เหรียญ
สหรฐัตอ่บารเ์รล เม่ือเทยีบกบัปี 2556 เนือ่งจากมีขาดทนุ
จากสตอ๊กน้ำามันเพ่ิมขึน้ 3.97 เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รล มี 
LCM เพิ่มขึ้น 1.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีกำาไร
จาก Oil Hedging ลดลง 0.01 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1.6 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น (OPEX)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานมีจำานวน 10,895 ล้านบาท 
คิดเป็น 5.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกับปี 
2556 ซ่ึงมีจำานวน 10,371 ลา้นบาท คิดเป็น 5.09 เหรยีญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเพ่ิมขึ้น 524  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5 สาเหตหุลกัจากค่าซ่อมบำารงุและ
ค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น

• รายได้จากกลุ่มไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 566  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20 เนือ่งจากปรมิาณขายไฟฟ้าและ 
ไอน้ำาที่เพ่ิมขึ้นจากการบริหารเสถียรภาพ (Reliability) 
ของหน่วยผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Power System 
Reliability Improvement

• รายได้อื่นๆ มีจำานวน 3,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2556 จำานวน 1,377 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
ค่าสนิไหมทดแทนจากประกนัภัยจำานวน 1,710 ลา้นบาท 
และรายได้ของกลุ่มท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
142 ล้านบาท ขณะที่มีกำาไรจากการขายที่ดินนิคม
อุตสาหกรรม ลดลงจากปี 2556 จำานวน 545 ล้านบาท
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1.7 ค่�เสื่อมร�ค�

ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 278 ล้านบาท ส่วนใหญ่ 
เกดิจากโครงการปรบัปรงุและขยายงานทีแ่ล้วเสรจ็ในชว่ง
ปลายปี 2556 ได้แก่ โครงการขยายกำาลังการผลิต 
สไตรีนโมโนเมอร์ (EBSM) แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 
2556 และโครงการขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก 
ABS (ABS6/SAN3) แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2556
1.8 ต้นทุนท�งก�รเงินสุทธิ

ต้นทุนทางการเงินสุทธิในปี 2557 ลดลง 147 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายสุทธิลดลง 
234 ล้านบาท จากบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท ขณะที่
มีกำาไรจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินต้นและอัตรา
ดอกเบี้ยลดลง 98 ล้านบาท
1.9 กำ�ไร/(ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

สำาหรบัปี 2557 มีขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทีส่ว่นใหญ่
ยังไม่เกิดขึ้นจริง 70 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่ 
อ่อนค่าลงเล็กน้อย เทยีบกบัปี 2556 ทีมี่ขาดทนุจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 909 ล้านบาท
1.10  กำ�ไร/(ข�ดทุน)  จ�กก�รด้อยค่�และจำ�หน่�ย
ทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีกำาไรจากการกลับรายการด้อยคา่และจำาหน่าย
ทรัพย์สินลดลง 22 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 ได้รับ

เงินมัดจำาคืนจากการยกเลิกสัญญาเช่าจำานวน 470  
ลา้นบาท และกำาไรจากการขายทรพัยส์นิซึง่สว่นใหญ่เป็น
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ จำานวน 96 ล้านบาท และมี
ขาดทุนจากด้อยค่าทรัพย์สินของหน่วย VGOHT ท่ีเสียหาย 
จากเหตเุพลงิไหม้จำานวน 267 ล้านบาท ขณะทีใ่นปี 2556 
มีกำาไรจากการขายทรัพย์สินจำานวน 321 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการขายที่ดิน non-coreที่ อ.วังจันทร์และ
ที่อื่นๆ 
1.11 กำ�ไร/(ข�ดทุน) จ�กก�รลงทุน

กำาไรจากการลงทุนมีจำานวน 117 ล้านบาท ลดลง 290  
ล้านบาท เนื่องจากมีกำาไรจากการขายหุ้นลดลง 175  
ล้านบาทส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เพ่ิมขึ้น 99 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับลดลง 16  
ล้านบาท
1.12 ภ�ษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 2,405 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัช ีสำาหรบัขาดทนุสทุธทิางภาษขีองปี 2557 ทีส่ามารถ
นำาไปเครดิตภาษไีด้ และขาดทนุทางภาษสีำาหรบัการปลด
หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทั พรชยัวสิาหกจิ จำากดั 
และบริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำากัด จำานวน 801 ล้านบาท
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2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 
162,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 จำานวน 190 ล้านบาท เป็นผลจาก

• ลูกหนี้การค้าลดลง 9,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 46  
ส่วนใหญ่เกิดจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงตามราคา
ตลาด โดยราคาขายเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2557 เทียบกับ
เดือนธนัวาคม 2556 ปรบัลดลงรอ้ยละ 32 ขณะทีป่รมิาณ
ขายใกลเ้คียงกนั ท้ังนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ 
มีลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 3 เดือนเป็น 
จำานวนเงิน 79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของลูกหนี้ 
การค้าทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ 
สูญไว้จำานวน 79 ล้านบาท ขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ปี 2557 อยู่ที่ 21 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 1 วัน

• สินค้าคงเหลือลดลง 9,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 
เนื่องจากราคาสินค้าคงเหลือปรับลดลงร้อยละ 29 ตาม
การปรับลดราคาลงของน้ำามันดิบ ขณะที่ปริมาณสินค้า 
ณ สิ้นปี 2557 เทียบกับสิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 7.28 
ล้านบาร์เรลเป็น 7.41 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
โดยมีจำานวนวันสินค้าคงเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 45 วัน เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปี 2556 จำานวน 4 วัน

• สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 601 ล้านบาท หรือ 
รอ้ยละ 7 สว่นใหญ่เกดิจากเงินฝากธนาคารลดลง 3,116 
ล้านบาท ขณะที่ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 993 
ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืนเพ่ิมข้ึน 1,169 ล้านบาท 
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 353 ล้านบาท

• สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนเพิ่มขึ้น 19,820 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 20 สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่ 
เป็นงานระหว่างก่อสร้างของโครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือ
ผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) ในขณะที่ลดลงจากค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจำาหน่าย 4,957 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 เพิ่ม/(ลด) %

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

หน้ีสินหมุนเว�ยน

หน้ีสินไม�หมุนเว�ยน

หน้ีสินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�นรวม

(หน�วย : ล�านบาท)

44,142 63,772 (19,630) (31)%

118,656 98,836 19,820 20%

162,798 162,608 190 0%

46,829 49,530 (2,701) (5)%

48,065 37,551 10,514 28%

94,894 87,081 7,813 9%

67,904 75,527 (7,623) (10)%

162,798 162,608 190 0%

สินทรัพย�หมุนเว�ยน
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ร�ยละเอียดเงินกู้ยืมระยะย�ว สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เปลี่ยนแปลง

หุ�นกู�สกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ

หุ�นกู�สกุลเง�นบาท

เง�นกู�สกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ

เง�นกู�สกุลเง�นบาท

รวม

หัก ส�วนท่ีครบกำหนดชำระภายในหน่ึงป�

รวมเง�นกู�ยืมระยะยาวสุทธ�

(หน�วย : ล�านบาท)

7,870 7,827 43

27,615 19,630 7,985

5,765 5,729 36

10,694 9,697 997

51,944 42,883 9,061

(7,701) (9,000) 1,299

44,243 33,883 10,360

• หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 154 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เกิดจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น 
268 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.2 หนี้สิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มีหนีส้นิรวม 94,894 
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จำานวน 
7,813 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เป็นผลจาก

• เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 10,522 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29 
เนื่องจากราคาน้ำามันดิบไตรมาส 4/2557 เทียบกับ
ไตรมาส 4/2556 ลดลงร้อยละ 30

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 9,120 ล้านบาท หรือ 
รอ้ยละ 217 สาเหตหุลักจากเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 67,904 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 จำานวน 7,623 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ขาดทนุสทุธสิำาหรบัปี 2557 จำานวน 5,235 ลา้นบาท และ
การจ่ายเงินปันผล 2,041 ล้านบาท

การเงินเพ่ิมขึ้น 8,699 ล้านบาท และเจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 
551 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 130 ล้านบาท

• เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
หนึง่ปีเพ่ิมขึน้ 9,061 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการออก
หุ้นกู้ในประเทศ 15,000 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่มีการไถ่ถอน
หุ้นกู้ครบกำาหนด 7,000 ล้านบาท และการจ่ายชำาระคืน
เงินกู้จากสถาบันการเงิน 2,000 ล้านบาท และมีขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจานวน 68  
ล้านบาท ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
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3. งบกระแสเงินสด

2557 2556

8,873 6,309

(21,040) (12,923)

1

2

3

4

5

6

8

9

7

EBITDA

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�และหน้ีสินดำเนินงาน

เง�นสดสุทธ�ได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เง�นสดสุทธ�ใช�ไปในกิจกรรมลงทุน

เง�นสดสุทธ�ได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดสุทธ�เพ่ิมข�น้ (ลดลง)

เง�นสดยกมาต�นงวด

เง�นสดคงเหลือส้ินงวด

13,328 (5,593)

(3,115) (1,400)

5,124 6,524

2,009 5,124

(1,402)

5,999

4,597

7,489

9,627

17,116

EBITDA ก�อนกำไร/(ขาดทุน) จากสต�อกน�ำมันและ LCM

(หน�วย : ล�านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ
จำานวน 2,009 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 
3,115 ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดกระแสเงินสด
แต่ละกิจกรรมดังนี้

• กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 4,597 
ล้านบาท ประกอบด้วยกำาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี
และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ติดลบ 1,402 ล้านบาท  
ขณะที่ มีกระแสเงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานจำานวน 5,999 ล้านบาท 
โดยรายการหลกัทีมี่ผลทำาใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ ได้แก ่
ลูกหนี้การค้าลดลง 9,603 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 
ลดลง 6,159 ลา้นบาท ในขณะทีก่ระแสเงินสดลดลงจาก
เจ้าหนี้การค้าลดลง 10,521 ล้านบาท

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 21,040 
ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
ถาวรสุทธิจำานวน 21,523 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดจ่าย
สำาหรบัโครงการลงทนุตา่งๆ โดยโครงการลงทนุทีส่ำาคัญ
ประกอบด้วยโครงการการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลิตภัณฑ์
สะอาด (UHV) ขณะที่มีเงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา
เช่าอาคารจำานวน 470 ล้านบาท

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 
13,328 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดรับจาก
เงินกู้ระยะยาว 18,000 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้น 8,699 
ล้านบาท และเงินสดรับจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน
ต้นและอัตราดอกเบี้ย 112 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่าย
ค่าต้นทุนทางการเงินจำานวน 2,419 ล้านบาท จ่ายชำาระ
คืนเงินกูย้มืระยะยาว 9,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 
2,041 ล้านบาท
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4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

หน�วย

เท�า 0.94 1.29

ธ.ค. 57 ธ.ค. 56

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว

อัตราส�วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธ�ต�อส�วนผู�ถือหุ�น

อัตราส�วน EBITDA ต�อรายได�จากการขาย

อัตรากำไรสุทธ�ต�อรายได�จากการขาย

กำไร (ขาดทุน) ต�อหุ�น

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น

เท�า

เท�า

% 3.15 2.16

N/A 2.56

N/A 0.28

(0.26) 0.04

N/A 1.09

%

%

%

บาท/หุ�น

0.28

0.87

0.52

0.50

หน�วย 2557 2556

อัตราส�วน EBITDA (ก�อนรายการกำไร/(ขาดทุน) จาก
สต�อกน�ำมันและ LCM) ต�อรายได�จากการขาย
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CORPORATE
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบขององค�กร

การบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน

การดำเนินงานต�อต�านคอร�รัปชัน

การบร�หารจัดการด�านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม

การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม
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CORPORATE
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบขององค�กร

การบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน

การดำเนินงานต�อต�านคอร�รัปชัน

การบร�หารจัดการด�านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม

การดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม
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มิติด�า
นเศรษฐกิจ

มิติด�านสังคม

การเติบโต
อย�างยั่งยืน

มิติด�านสิ�งแวดล�อ
ม

บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดและหลักการบร�หารจัดการเพ่ือความย่ังยืน โดยล�าสุดในช�วงปลายป� 
2556 ต�อเนื่องถึงป� 2557 ได�ใช�กลยุทธ� DELTA ที่สนับสนุนการดำเนินงานสู�ความเป�นเลิศทั�งในด�านการผลิต (Operational 
Excellence) การตลาด (Marketing Excellence) การลงทุนในอนาคต (Business Development Excellence) การว�จัย 
(Research & Development Excellence) การบร�หารจัดการทางการเง�น (Financial Excellence) และการบร�หารจัดการ
งานบุคคล (HR Excellence) เพ่ือเพ่ิมมูลค�าจากการดำเนินธุรกิจ และสร�างรายได�ใหม�ให�เพ่ิมข�น้ ควบคู�ไปกับการให�ความสำคัญ
ต�อการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย และก�าวไปสู�การเป�นองค�กรที่ยั่งยืนชั�นนำ
ของโลก  โดยตั�งอยู�บนพื้นฐานความสมดุล ในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การที่ดี มีคุณภาพ ตอบโจทย�
ความต�องการของลูกค�า ผ�านการว�จัยและพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย�
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงอย�างไม�หยุดยั�งของโลก  
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตให�มีประสิทธ�ภาพ
การดำเนินงานสูงสุด (Operational Eco-Efficiency) มีความ
ปลอดภัยและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ครอบคลุมทั�งในด�าน
การลดการปล�อยมลพิษ การจัดการของเสียอย�างเป�นระบบ 
และการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธ�ภาพสูงสุด
การบร�หารจัดการการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Strategy) ซ�ง่เป�นประเด็นท่ีเป�นป�ญหาสำคัญระดับโลก
ในป�จุบันน้ี บร�ษัทฯ มีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการบร�หารจัดการ
เร�่องนี้อย�างบูรณาการ มีหน�วยงานรับผิดชอบอย�างชัดเจน 
มีการตั�งเป�าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาบร�หาร
จัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสทางธุรกิจให�เกิดข�้น 
การบร�หารจัดการน�ำอย�างเป�นระบบ (Water Management) 
เพื่อใช�ทรัพยากรน�ำอย�างคุ�มค�า และลดความเสี่ยงทั�งจาก
ภาวะน�ำแล�งและน�ำท�วม  
การจัดการในเร�อ่งความหลากหลายทางช�วภาพ (Biodiversity) 
โดยการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานเพื่อไม�ให�เกิดผล
กระทบต�อชนิด และจำนวนของส่ิงมีช�ว�ตในพ้ืนท่ีโครงการและ
บร�เวณใกล�เคียง
การบร�หารจัดการด�านสังคม ในการเป�นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
(Corporate Citizenship) เพื่อให�พนักงานเป�นพลเมืองที่ดี
ของโลก ตามแนวทางของ UN Global Compact และสำหรับ
ในพื้นที่การผลิต บร�ษัทฯมีการลงทุนและจัดการเพื่อสร�าง
ความเจร�ญเติบโตสู�เมืองระยอง มุ�งเน�นการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
ให�การศึกษา สร�างงาน สร�างอาช�พที่ยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือ
การส�งเสร�มให�คนในชุมชนตระหนักถึงการดำเนินช�ว�ตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได�อย�างยั่งยืน

และสิ่งสำคัญที่ ไออาร�พีซ� เน�นย�ำมาโดยตลอด คือการ
พัฒนาพนักงานไออาร�พีซ� ให�มี DNA แห�งความยั่งยืน 
นั่นคือ การสร�างให�ทุกคนเกิดความตระหนักถึงหน�าที่
ท่ีรับผิดชอบ ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และ
ผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม ร�เร�ม่สร�างสรรค� สร�าง
นวัตกรรมใหม�ๆ ให�กับองค�กร ตลอดจนมีจ�ตอาสาทั�งใน
การปฏิบัติงานของตนเองและงานส�วนรวมของบร�ษัทฯ 
และท�ายที่สุดคือการบร�หารจัดการองค�ความรู�อันถือเป�น
ขุมทรัพย�ทางป�ญญาท่ีสำคัญของบร�ษัทฯ ให�คงอยู�สืบเน่ือง
ตลอดไป เพื่อบรรลุเป�าหมาย

“การเป�นผู�นำด�านธุรกิจป�โตรเคมีชั�นนำ
ของเอเช�ยในป� 2563”

ตามที่ได�กำหนดไว� ตลอดจนสนับสนุนให�องค�กรสามารถ
ก�าวไปสู�การเป�นองค�กรที่ยั่งยืนชั�นนำของโลก เติบโตไป
พร�อมกับชุมชน สังคม และประเทศไทย อย�างสมดุลและ
ยั่งยืนตลอดไป

การบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน การบร�หารจัดการความเสี่ยงอย�างเป�นระบบ โดยบร�ษัทฯ มี
การประเมินความเส่ียงทั�งด�านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด�านคอร�รัปชัน มีการเตร�ยม
ความพร�อมในการดำเนินธุรกิจ โดยได�ทำการทดสอบภาวะว�กฤต 
(Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบจากสภาวะว�กฤต และ
เตร�ยมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินต�างๆ เพ่ือให�ธุรกิจดำเนินไปได�
อย�างต�อเนื่อง
การบร�หารจัดการ และมีนโยบายด�านสิ่งแวดล�อมที่ชัดเจน  
สามารถดำเนินการได�อย�างเป�นรูปธรรม ครอบคลุมทุกหน�วย
ผลิตในโรงงาน และได�ผ�านการประเมินตามมาตรฐาน ISO 
14000
การคำนึงด�านสิทธ�มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล�อม และการ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน โดยในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�รับการยกระดับ
การรับรองจาก UN Global Compact จากระดับ GC Active 
Level สู�ระดับ GC Advanced Level

ในอนาคต บร�ษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นในการปรับปรุงพัฒนา
และมีการวางแผนเพื่อบร�หารจัดการสู�ความยั่งยืนต�อไป 
ในแนวทางต�อไปนี้
การพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถตรงตามความ
ต�องการของธุรกิจ (Human Capital Development) และการ
รักษาคนเก�ง คนดี ให�สามารถพัฒนาองค�กรได�อย�างต�อเนื่อง 
(Talent Attraction and Retention) เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�อย�าง
เป�นรูปธรรม สอดคล�องกับกลยุทธ� HR Excellence ของบร�ษัทฯ
การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain Management) 
ของบร�ษัทฯ เพื่อให�เกิดความยั่งยืนตลอดห�วงโซ�อุปทาน และ
การจัดซ�อ้จัดหาท่ีมีการบร�หารจัดการความเส่ียงด�านส่ิงแวดล�อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

การบร�หารจัดการที่ดีของบร�ษัทฯ ดำเนินการอย�างต�อเนื่อง อาทิ

ในป� 2557 ผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability Indices)
ของบร�ษัทฯ อยู�ในกลุ�มคะแนนสูงสุดร�อยละ 10 อันดับแรก (Top 10 Percent)

และเป�น 1 ใน 14 บร�ษัท จาก 91 บร�ษัททั่วโลกของกลุ�มผู�ผลิตน�ำมันและก�าซ (Oil & Gas Producers)
ที่ได�รับคัดเลือกเป�นสมาช�กของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส�ในกลุ�มตลาดเกิดใหม� (Emerging Market)

และ RobecoSAM Yearbook 2015 ได�จัดอันดับให� ไออาร�พีซ� อยู�ในกลุ�ม Bronze Class
จากผลการประเมินที่มีคะแนนอยู�ในช�วงร�อยละ 5-10 รองจากผลการประเมิน

ของผู�นำกลุ�มผู�ผลิตน�ำมันและก�าซ (Industry Leader)
นอกจากนี้ ยังได�รับรางวัลพัฒนาการสูงสุดของกลุ�มอุตสาหกรรม (Industry Mover)

จากการที่ ไออาร�พีซ� มีผลการประเมินความยั่งยืนดาวน�โจนส�เพิ่มมากที่สุดในกลุ�มผู�ผลิตน�ำมันและก�าซ
โดยเปร�ยบเทียบกับผลการประเมินรอบป� 2555-2556 (Top 15 Percent)

ซ�่งนับได�ว�าบรรลุเป�าหมายการดำเนินงานด�านความยั่งยืนเร็วกว�าที่กำหนดไว�ในป� 2563
และถือเป�นรางวัลที่รับรองถึงความมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนของบร�ษัทฯ
ผลสำเร็จนี้เกิดข�้นจากความใส�ใจ ร�วมมือ ร�วมแรง และร�วมใจของกรรมการ ผู�บร�หาร
และพนักงานทุกระดับของบร�ษัทฯ ที่มุ�งสู�ว�สัยทัศน�และเป�าหมายเดียวกันอย�างแม�นยำ

และบร�ษัทฯ จะมุ�งมั่นเพื่อดำรงไว�ซ�่งผลการดำเนินงานที่โดดเด�นอย�างต�อเนื่อง
ผ�านมิติการบร�หารจัดการที่จะต�องได�รับการพัฒนาให�เข�มแข็งยิ่งข�้นต�อไป

132•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



133•รายงานประจำาปี 2557

มิติด�า
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มิติด�านสังคม

การเติบโต
อย�างยั่งยืน

มิติด�านสิ�งแวดล�อ
ม

บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดและหลักการบร�หารจัดการเพ่ือความย่ังยืน โดยล�าสุดในช�วงปลายป� 
2556 ต�อเนื่องถึงป� 2557 ได�ใช�กลยุทธ� DELTA ที่สนับสนุนการดำเนินงานสู�ความเป�นเลิศทั�งในด�านการผลิต (Operational 
Excellence) การตลาด (Marketing Excellence) การลงทุนในอนาคต (Business Development Excellence) การว�จัย 
(Research & Development Excellence) การบร�หารจัดการทางการเง�น (Financial Excellence) และการบร�หารจัดการ
งานบุคคล (HR Excellence) เพ่ือเพ่ิมมูลค�าจากการดำเนินธุรกิจ และสร�างรายได�ใหม�ให�เพ่ิมข�น้ ควบคู�ไปกับการให�ความสำคัญ
ต�อการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย และก�าวไปสู�การเป�นองค�กรที่ยั่งยืนชั�นนำ
ของโลก  โดยตั�งอยู�บนพื้นฐานความสมดุล ในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การที่ดี มีคุณภาพ ตอบโจทย�
ความต�องการของลูกค�า ผ�านการว�จัยและพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย�
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงอย�างไม�หยุดยั�งของโลก  
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตให�มีประสิทธ�ภาพ
การดำเนินงานสูงสุด (Operational Eco-Efficiency) มีความ
ปลอดภัยและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ครอบคลุมทั�งในด�าน
การลดการปล�อยมลพิษ การจัดการของเสียอย�างเป�นระบบ 
และการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธ�ภาพสูงสุด
การบร�หารจัดการการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Strategy) ซ�ง่เป�นประเด็นท่ีเป�นป�ญหาสำคัญระดับโลก
ในป�จุบันน้ี บร�ษัทฯ มีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการบร�หารจัดการ
เร�่องนี้อย�างบูรณาการ มีหน�วยงานรับผิดชอบอย�างชัดเจน 
มีการตั�งเป�าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาบร�หาร
จัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสทางธุรกิจให�เกิดข�้น 
การบร�หารจัดการน�ำอย�างเป�นระบบ (Water Management) 
เพื่อใช�ทรัพยากรน�ำอย�างคุ�มค�า และลดความเสี่ยงทั�งจาก
ภาวะน�ำแล�งและน�ำท�วม  
การจัดการในเร�อ่งความหลากหลายทางช�วภาพ (Biodiversity) 
โดยการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานเพื่อไม�ให�เกิดผล
กระทบต�อชนิด และจำนวนของส่ิงมีช�ว�ตในพ้ืนท่ีโครงการและ
บร�เวณใกล�เคียง
การบร�หารจัดการด�านสังคม ในการเป�นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
(Corporate Citizenship) เพื่อให�พนักงานเป�นพลเมืองที่ดี
ของโลก ตามแนวทางของ UN Global Compact และสำหรับ
ในพื้นที่การผลิต บร�ษัทฯมีการลงทุนและจัดการเพื่อสร�าง
ความเจร�ญเติบโตสู�เมืองระยอง มุ�งเน�นการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
ให�การศึกษา สร�างงาน สร�างอาช�พที่ยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือ
การส�งเสร�มให�คนในชุมชนตระหนักถึงการดำเนินช�ว�ตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได�อย�างยั่งยืน

และสิ่งสำคัญที่ ไออาร�พีซ� เน�นย�ำมาโดยตลอด คือการ
พัฒนาพนักงานไออาร�พีซ� ให�มี DNA แห�งความยั่งยืน 
นั่นคือ การสร�างให�ทุกคนเกิดความตระหนักถึงหน�าที่
ท่ีรับผิดชอบ ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และ
ผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม ร�เร�ม่สร�างสรรค� สร�าง
นวัตกรรมใหม�ๆ ให�กับองค�กร ตลอดจนมีจ�ตอาสาทั�งใน
การปฏิบัติงานของตนเองและงานส�วนรวมของบร�ษัทฯ 
และท�ายที่สุดคือการบร�หารจัดการองค�ความรู�อันถือเป�น
ขุมทรัพย�ทางป�ญญาท่ีสำคัญของบร�ษัทฯ ให�คงอยู�สืบเน่ือง
ตลอดไป เพื่อบรรลุเป�าหมาย

“การเป�นผู�นำด�านธุรกิจป�โตรเคมีชั�นนำ
ของเอเช�ยในป� 2563”

ตามที่ได�กำหนดไว� ตลอดจนสนับสนุนให�องค�กรสามารถ
ก�าวไปสู�การเป�นองค�กรที่ยั่งยืนชั�นนำของโลก เติบโตไป
พร�อมกับชุมชน สังคม และประเทศไทย อย�างสมดุลและ
ยั่งยืนตลอดไป

การบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน การบร�หารจัดการความเสี่ยงอย�างเป�นระบบ โดยบร�ษัทฯ มี
การประเมินความเส่ียงทั�งด�านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด�านคอร�รัปชัน มีการเตร�ยม
ความพร�อมในการดำเนินธุรกิจ โดยได�ทำการทดสอบภาวะว�กฤต 
(Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบจากสภาวะว�กฤต และ
เตร�ยมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินต�างๆ เพ่ือให�ธุรกิจดำเนินไปได�
อย�างต�อเนื่อง
การบร�หารจัดการ และมีนโยบายด�านสิ่งแวดล�อมที่ชัดเจน  
สามารถดำเนินการได�อย�างเป�นรูปธรรม ครอบคลุมทุกหน�วย
ผลิตในโรงงาน และได�ผ�านการประเมินตามมาตรฐาน ISO 
14000
การคำนึงด�านสิทธ�มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล�อม และการ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน โดยในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�รับการยกระดับ
การรับรองจาก UN Global Compact จากระดับ GC Active 
Level สู�ระดับ GC Advanced Level

ในอนาคต บร�ษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นในการปรับปรุงพัฒนา
และมีการวางแผนเพื่อบร�หารจัดการสู�ความยั่งยืนต�อไป 
ในแนวทางต�อไปนี้
การพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถตรงตามความ
ต�องการของธุรกิจ (Human Capital Development) และการ
รักษาคนเก�ง คนดี ให�สามารถพัฒนาองค�กรได�อย�างต�อเนื่อง 
(Talent Attraction and Retention) เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�อย�าง
เป�นรูปธรรม สอดคล�องกับกลยุทธ� HR Excellence ของบร�ษัทฯ
การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain Management) 
ของบร�ษัทฯ เพื่อให�เกิดความยั่งยืนตลอดห�วงโซ�อุปทาน และ
การจัดซ�อ้จัดหาท่ีมีการบร�หารจัดการความเส่ียงด�านส่ิงแวดล�อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

การบร�หารจัดการที่ดีของบร�ษัทฯ ดำเนินการอย�างต�อเนื่อง อาทิ

ในป� 2557 ผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability Indices)
ของบร�ษัทฯ อยู�ในกลุ�มคะแนนสูงสุดร�อยละ 10 อันดับแรก (Top 10 Percent)

และเป�น 1 ใน 14 บร�ษัท จาก 91 บร�ษัททั่วโลกของกลุ�มผู�ผลิตน�ำมันและก�าซ (Oil & Gas Producers)
ที่ได�รับคัดเลือกเป�นสมาช�กของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส�ในกลุ�มตลาดเกิดใหม� (Emerging Market)

และ RobecoSAM Yearbook 2015 ได�จัดอันดับให� ไออาร�พีซ� อยู�ในกลุ�ม Bronze Class
จากผลการประเมินที่มีคะแนนอยู�ในช�วงร�อยละ 5-10 รองจากผลการประเมิน

ของผู�นำกลุ�มผู�ผลิตน�ำมันและก�าซ (Industry Leader)
นอกจากนี้ ยังได�รับรางวัลพัฒนาการสูงสุดของกลุ�มอุตสาหกรรม (Industry Mover)

จากการที่ ไออาร�พีซ� มีผลการประเมินความยั่งยืนดาวน�โจนส�เพิ่มมากที่สุดในกลุ�มผู�ผลิตน�ำมันและก�าซ
โดยเปร�ยบเทียบกับผลการประเมินรอบป� 2555-2556 (Top 15 Percent)

ซ�่งนับได�ว�าบรรลุเป�าหมายการดำเนินงานด�านความยั่งยืนเร็วกว�าที่กำหนดไว�ในป� 2563
และถือเป�นรางวัลที่รับรองถึงความมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนของบร�ษัทฯ
ผลสำเร็จนี้เกิดข�้นจากความใส�ใจ ร�วมมือ ร�วมแรง และร�วมใจของกรรมการ ผู�บร�หาร
และพนักงานทุกระดับของบร�ษัทฯ ที่มุ�งสู�ว�สัยทัศน�และเป�าหมายเดียวกันอย�างแม�นยำ

และบร�ษัทฯ จะมุ�งมั่นเพื่อดำรงไว�ซ�่งผลการดำเนินงานที่โดดเด�นอย�างต�อเนื่อง
ผ�านมิติการบร�หารจัดการที่จะต�องได�รับการพัฒนาให�เข�มแข็งยิ่งข�้นต�อไป

133•รายงานประจำาปี 2557
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การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด มีวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่การเป็น
บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรช้ันนำาของเอเชียภายในปี พ.ศ. 2563  
ด้วยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจขององค์กรที่ยึดม่ันในการอยู่
ร่วมกันของธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่ม
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักและให้ความ
สำาคัญด้านความปลอดภัยและการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม เนน้
กระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรถือ
นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Operational Excellence) และตอบสนองตอ่ผูมี้สว่นได้เสยี
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงมีกรอบในการดำาเนินงาน 
ด้าน QSHE แบบบูรณาการสำาหรับทุกหน่วยงาน โดย 
ด้�นคุณภ�พ มีการนำาระบบมาตรฐานเข้ามาใช้ มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงการผลิต การให้บริการ และการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีการดำาเนินการในการรักษาหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นตอบสนองและสร้าง
ความพึงพอใจ
ด�้นส่ิงแวดล้อม นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันและลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำาหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) แล้ว องค์กรยัง
มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมมลพิษทางน้ำา  
ทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม เนน้หลักการ 3R (Reduce 
Reuse Recycle) การลดมลพิษจากแหล่งกำาเนิดเป็นสำาคัญ 
ตลอดจนการอนรุกัษพ์ลังงาน การจัดการการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา รวมถึงส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ด�้นคว�มปลอดภยัและอ�ชวีอน�มยั มุ่งม่ันในการป้องกนั
การบาดเ จ็บและความเ จ็บป่วยจากการทำ างานกับ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและ
กระบวนการทำางานต่างๆ ให้ปลอดภัย (Process Safety 
และ Personal Safety) เพ่ือนำาไปสู่เป้าหมายให้ปลอด
อุบัติเหตุ (Zero Accident) โดยดำาเนินการปรับปรุงและ
ป้องกนัอันตรายอันจะเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการหรือวิธี
การทำางานต้องมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผลการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านคุณภาพ   
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนการดำาเนินธุรกิจ
อยา่งสม่ำาเสมอ ภายใตก้ารดำาเนนิการทีเ่ป็นเลศิในการปฏบิตัิ
งานทุกด้าน โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 4P (Process,  
Partners, People และ Professional) ได้แก่ 
1. Process มีการกำาหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบและ
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากกระบวนการทำางานตัง้แตช่ว่ง
วางแผนโครงการ ช่วงดำาเนินงาน จนสิ้นสุดการดำาเนินงาน 
มีการปรับปรุงการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ป้องกันมลพิษที่
แหล่งกำาเนิด การจัดการพลังงาน พัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำาระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence Management 
System : OEMS) เข้ามาใช้ ตลอดจนการบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการด้าน QSHE
2. Partners เน้นการสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำาด้าน 
QSHE ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น โดยมุ่งสร้าง
เครือข่ายกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน อาทิ ดำาเนินโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี หรือ Eco Industrial 
Zone (EIZ) จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน และการสร้างความสัมพันธ์กับ 
หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมให้ความเห็นต่อการ 
ยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน QSHE
3. People สร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมด้าน QSHE แก่ผู้มี
สว่นได้เสยีทกุระดับ โดยเริม่ตัง้แตพ่นกังานโดยมุ่งสูก่ารสรา้ง 
QSHE DNA ในพนักงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการสอนงาน Coaching และการสื่อสารอย่าง
สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง เช่น การสร้างวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัย (Behavior Based Safety : BBS) การสรุป 
Safety Talk และ Environment Talk การให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และ
การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
4. Professional พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน QSHE มุ่งสร้าง 
และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) 
มีการเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้จากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ (Lesson 
Learned) ระหว่างบริษัท เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ด้าน QSHE โดยได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรมวงกวา้งอ่ืนๆ ตลอดจนการได้รบัการรบัรองจาก
หน่วยงานภายนอก



135•รายงานประจำาปี 2557

การดำาเนินงาน ด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2557 นี้ ไออาร์พีซียังคงมุ่งมั่นในการดำาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม โดยในด้านความปลอดภัยได้มี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ในกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน (Process Safety 
Management) ทีมี่อยูเ่ดิมใหไ้ด้มาตรฐานและสมบรูณย์ิง่ขึน้ 
เพ่ือควบคุม ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ หรือลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรและชุมชนโดยรอบ และเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น 
สำาหรับดา้นสิ่งแวดลอ้ม มกีารปรับปรุงกระบวนการผลติเพือ่
หาแนวทางป้องกนัและลดการสญูเสยีทรพัยากร อาท ิวัตถุดิบ 
สารเคมี ไฟฟ้า ไอน้ำา และอ่ืนๆ  และลดการปลดปล่อยมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่สำาคัญ ได้แก่

การจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและ 
เคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and 
Transfer Registers: PRTR)

ไออาร์พีซีเข้าร่วมโครงการ PRTR ซ่ึงเป็นโครงการภาคสมัครใจ 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ Japan International 
Cooperation Agency (JICA) ของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อจัดทำา
รายงาน ข้อมูลสถานประกอบการ ปริมาณการปลดปล่อย 
เคลื่อนย้ายมลสาร ของเสีย สู่อากาศ ดิน น้ำา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมา กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมของบริษัทฯ เข้าร่วม
เป็นโครงการนำาร่องและร่วมดำาเนินการจัดทำาคู่มือการ 
ดำาเนินงาน พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก
อบรมเมื่อปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือให้
โรงงานในพื้นที่นำาร่อง จังหวัดระยอง รายงานผลผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไออาร์พีซี 
ทั้งกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมีให้ความร่วมมือในการ
ดำาเนนิงาน โดยจัดทำาขอ้มูลแลว้เสรจ็รอ้ยละ 80 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะนำาข้อมูลไปประมวลผลก่อนทำาการสื่อสาร 
เพ่ือให้ชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาค
อุตสาหกรรมซึ่งมีแผนการดำาเนินงานในปี 2558
ขณะเดียวกันองค์กรสามารถนำาฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้
สำาหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมี 
มลพิษตา่งๆ ภายในโรงงาน สง่เสรมิใหมี้การใชส้ารเคมีอยา่ง
มีประสทิธภิาพ หาแนวทางป้องกนัและลดการสญูเสยีวตัถดิุบ
และสารเคมีในกระบวนการผลิต

การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

โครงการฉลากลดคารบ์อนเป็นโครงการสง่เสรมิใหผู้ผ้ลิตและ
ผูบ้รโิภคมีสว่นชว่ยลดโลกรอ้นผา่นกลไกทางการตลาดวา่เป็น
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยแสดงผ่านสัญลักษณ์ 
CO2 ซึ่งจะสื่อถึงความตระหนักและศักยภาพในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น หรือมีการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการจัดการ โดยคิดจากปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก
ที่ลดลงต่อหน่วยสินค้าหรือบริการได้มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 10 ของผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ที่ขอการ
รับรองจากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จากโรงงาน 
HDPE, PP, PS และ EPS มีจำานวน 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก ตรา POLIMAXX  
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การลดการระบายก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 
และดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยนำาหลักการของมาตรฐาน
สากล เช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American 
Petroleum Institute หรือ API) คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change หรือ IPCC) และระบบมาตรฐาน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) มาประยุกต์
เพ่ือให้การจัดทำารายงานครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท   
ผลการดำาเนินการพบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. 2557 
มีปริมาณลดลงร้อยละ 8.4 เทียบกับปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจากการ
จัดทำาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภค โดยมุ่งเน้น
การจัดการไอน้ำา และไฟฟ้า มีการหยุดซ่อมบำารุงตามแผน  และ

เหตุเพลิงไหม้ท่ีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำามันเตา (หน่วย 
VGOHT; Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงมาจากโครงการลดลงร้อยละ 3, 
5 และ 0.4 ตามลำาดับ
นอกจากน้ี บริษัทได้ลดอัตราการสูญเสียด้านไฟฟ้าจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ปรับความเข้มแสงเฉล่ียภายในพ้ืนท่ีเพ่ือถนอม
สายตาในการทำางาน และติดต้ัง Timer ปิด/เปิดเคร่ืองปรับ
อากาศ รวมถึงการปรับอุณหภูมิในสำานักงานให้เหมาะสม และ
มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดยรอบเขตประกอบการ เช่น การ
สร้างป่าธรรมชาติเพ่ิมเติมต่อจากแนวปลูกต้นไม้เดิมท่ีมีการ
ดำาเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันเขต 
ประกอบการฯ ได้ดำาเนินการปลูกต้นไม้แล้วท้ังหมดจำานวน 
283,275 ต้น ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557 ปลูกต้นไม้เป็นระยะทาง  

2557

2556

2555

2554

0 1 2 3 4 5

หมายเหตุ :
1. ข�อมูลปร�มาณการปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจกจากกระบวนการผลิต (Scope 1) และการซ�้อไฟฟ�าจากภายนอก (Scope 2)
2. ป� พ.ศ. 2554 โรงงานภายในเขตประกอบการหยุดซ�อมบำรุงใหญ�และมีการปรับเปลี่ยนการใช�เช�้อเพลิงเป�นก�าซธรรมชาติ
3. ปรับข�อมูลปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกป� 2555 เนื่องจากได�เพ่ิมข�อมูลกลุ�มโรงงานภายใต�การกำกับดูแลของไออาร�พีซ�

กราฟแสดงอัตราการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�)
ระหว�างป� พ.ศ. 2554-2557

3.13

3.39

3.43

2.84

(ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�)
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0.5 กิโลเมตร จำานวน 16,000 ต้น สามารถดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 100 ตัน คิดเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีดูดซับได้ท้ังหมดประมาณ 2,500 ตัน/ปี 
หากเทียบกับปี พ.ศ. 2556 สามารถดูดซับได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 
ร้อยละ 4 

การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในเขต
ประกอบการ

ไออาร์พีซียังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) มาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2557 ทำาการศึกษา
แนวทางในการจัดการการแพร่กระจายสารอินทรีย์ระเหยง่ายของ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง  
เพ่ือสำารวจแหล่งกำาเนิดท่ีมีนัยสำาคัญในการปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยง่าย และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ โดยมีการจัดทำาบัญชีปริมาณการระบายสาร
อินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Inventory) แยกรายสาร โดยทำาการ
ตรวจวัด เพ่ือหา Baseline ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมในพ้ืนท่ี  
ผลการศึกษาได้บ่งช้ีแหล่งกำาเนิดหลักท่ีมาจากกิจกรรมขนถ่าย 
สารเคมีและถังกักเก็บ จึงได้ทำาการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือ 
ลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น การติดต้ังระบบ Wet 
Scrubber เพ่ือลดกล่ินจากการขนถ่าย และติดต้ัง Activated 
Carbon เพ่ือลดการร่ัวซึมจากถังกักเก็บ ทำาให้ค่าความเข้มข้น
การระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายของกลุ่มปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีลดลงประมาณร้อยละ 8 และ 12 ตามลำาดับ
นอกจากน้ี เพ่ือเฝ้าระวังไออาร์พีซีได้ทำาการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจ
วัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามแนวร้ัวใกล้ลานถัง 

กักเก็บปิโตรเลียมและรายงานผลการตรวจวัดไปยังศูนย์ควบคุม
ภาวะฉุกเฉินแบบ Real time  อีกท้ังยังจัดให้มี VOCs Camera 
เพ่ือตรวจสอบจุดร่ัวไหลจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ ทำาให้
สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ท่ีรวดเร็ว สามารถบริหารจัดการและส่ือสารทำาความเข้าใจกับ 
ทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ท่ีหน่วย 
VGOHT สาเหตุมาจากการร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเม่ือ 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 ไออาร์พีซีสามารถตัดแยกระบบของ
หน่วยท่ีเกิดเพลิงไหม้ออกจากโรงงานอ่ืนๆ และสามารถควบคุม
เพลิงให้อยู่ในวงจำากัดได้ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และทำาการ 
ดับเพลิงได้ท้ังหมดภายในเวลา 2 ช่ัวโมงเศษนับจากเกิดเหตุ 
สำาหรับการส่ือสารกับชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบหรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ได้สื่อสารต่อชุมชนหลาย 
ช่องทาง อาทิ SMS (Short Message Service) การเปิดบ้าน
ช้ีแจงเหตุการณ์เบ้ืองต้น รถกระจายข่าว ส่วนการแจ้งข่าวถึง 
ผู้ถือหุ้นและประชาชนท่ัวไปได้ส่ือสารผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงข่าวอย่างเป็น
ทางการ และเอกสารช้ีแจงหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ี กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ได้พบปะชุมชนในพ้ืนท่ี 
รวมถึงช้ีแจงหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และวิทยุ ในส่วนของ
การติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนได้นำา
รถเคล่ือนท่ีออกตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบทันที ทำาการ 

กราฟแสดงอัตราการระบายสารอินทร�ย�ระเหยง�าย
ของกลุ�มป�โตรเคมีและกลุ�มป�โตรเลียม ระหว�างป� พ.ศ. 2555-2557

ตันต�อพันตันน�ำมันดิบ
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หมายเหตุ : ปรับข�อมูลปร�มาณสารอินทร�ย�ระเหยง�ายในป� 2556 เนื่องจากเพิ่มข�อมูลการรายงานให�สมบูรณ�
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กักเก็บน้ำาท่ีใช้ในการระงับเหตุและส่งเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสีย  
จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออกตรวจสุขภาพประชาชนเพ่ือสร้าง
ความม่ันใจในด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน และมีเจ้าหน้าท่ี
ชุมชนสัมพันธ์พบปะเพ่ือรับฟังข้อร้องเรียนและส่ือสารทำาความ
เข้าใจอย่างใกล้ชิด

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ มีการดำาเนินโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone : EIZ) ตามกรอบการพัฒนา
และแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ในปี พ.ศ. 2555-2560 ซ่ึงเป็น 
ต้นแบบสำาหรับจังหวัดระยองในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ โดยมีการจัดทำาแผนการดำาเนินงานในเชิงบูรณาการ เพ่ือ
สอดคล้องกับนโยบายหรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในองค์กร 
นอกจากน้ี ไออาร์พีซีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2557 (ECO Industrial Complex) 
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักอุตสาหกรรมจังหวัด และ
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 9 แห่ง (ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด : ปทุมธานี 
อยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี) โดยมีกรอบการ
ดำาเนินงานเพ่ือประเมินความสอดคล้องของการดำาเนินงาน 
ด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเม่ือเทียบกับตัวช้ีวัดความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจัดทำา
ต้นแบบเพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดการกากของเสีย และ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเน่ือง

จากการที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้รับการ 
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เมื่อปลายเดือนกันยายน 2557 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เชิญบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน)  และอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม
ประชมุหารอืการจัดทำาบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ โครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
ระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซี เป็นเมืองตน้แบบ ในการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน และมีการร่วมลงนามบันทึก 
ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ร่วมกับเทศบาลเมืองคิตะคิวชูและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2557 ณ เมืองคิตะคิวชู 
ประเทศญ่ีปุ่น โดยสาระสำาคัญของบนัทกึขอ้ตกลง ได้แก ่การ
แลกเปลีย่นขอ้มูลเพ่ือประโยชนต์อ่การลดคารบ์อนในภูมิภาค
เอเชยี รว่มกนัเผยแพรก่ารใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกรอบการปฏิบัติ 3Rs (Reduce/ 
Reuse/ Recycle) เสริมสร้างกิจกรรม 3Rs และส่งเสริมให้
เกิดสัมพันธภาพของภาคธุรกิจทั้งสองประเทศ

การซ้อมแผนฉุกเฉิน

ไออาร์พีซีร่วมกับสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวดัระยองและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มซอ้มแผนป้องกนั

บริษัทฯ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ลงนามจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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และบรรเทาสาธารณภัย (รุนแรงระดับ 2) โดยจัดซ้อมและ
จำาลองเหตกุารณก์รณสีารเคมีรัว่ไหล อัคคีภัย และการอพยพ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานแต่ละ
หน่วยงาน ป้องกันเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความ
พร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และประชาชนแบบบูรณาการร่วมกัน

การสร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมด้าน QSHE

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยเน้นให้เกิดความปลอดภัยในทุกกระบวนการ
ของการดำาเนินงาน รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมที่ดีใน 
การทำางานของพนักงาน โดยมีการจัดทำาโครงการ Safety 
Operation Improvement ภายใต้กิจกรรมหลักทั้งสิ้น 6 
กิจกรรม
1) Enhancing Management and Workforce Engagement 
Program ความมุ่งม่ันและการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการร่วมทำาการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่  

2) Enhancing Contractor Safety Management  
Improvement Program การสื่อสารข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้รับเหมาที่
เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ
3) Development of Safety Man and Implementation 
Plan พัฒนาบคุลากรสายปฏบิตักิารตา่งๆ ใหมี้ความรู ้ทกัษะ
ด้านความปลอดภัย
4) Fire and Safety Equipment Integrity Assurance 
Program การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน และ
ระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ
5) Safety Performance Communication Program  
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย โดยเฉพาะ Case Incident Lesson Learnt 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำา
6) Safety Promotion Program ประกอบด้วย

กิจกรรม Safety Talk และ Safety Moment สำาหรับผู้รับเหมาก่อนเข้าทำางานทุกวัน

การซ้อมแผนฉุกเฉินของคลังน้ำามัน
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6.1 การจัดทำาโครงการ BBS (Behavior Based Safety) 
อยา่งตอ่เนือ่งโดยอบรมใหก้บัพนกังานบรษิทัฯ และพนกังาน
สัญญาจ้างประจำา (Outsource) โดยมีการจัดหลักสูตร BBS 
Human Error จำานวนทั้งหมด 20 รุ่น และหลักสูตร BBS 
Basic จำานวน 16 รุ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม BBS 
Corner รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และการมอบรางวัล BBS Award แก่บุคคลที่มี
พฤติกรรมความปลอดภัยดีเด่น
6.2 โครงการขบัขีป่ลอดภัย ภายใตก้ารรณรงค์ “Smart Drive 
ฉลาดขบั ไป-กลบั ปลอดภัย” เพ่ือเนน้ย้ำาใหพ้นกังานทกุระดับ
คำานึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร
นอกเหนือจากการจัดทำาโครงการ Safety Operation  
Improvement ยังมีโครงการด้านความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัย อื่นๆ อาทิ
• การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) อย่าง
สม่ำาเสมอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งด้านความปลอดภัยในการทำางาน

• การฝกึอบรมความปลอดภัย อาชวีอนามัย ใหก้บัพนกังาน 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ และพนักงานสัญญาจ้างประจำา 
และผู้รับเหมา
• การจัดทำาโครงการ PSM (Process Safety Management) 
เ พ่ือควบคุม ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ จาก
กระบวนการผลิต เพ่ือจำากัดหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แก่องค์กรและชุมชนโดยรอบ โดยมีการดำาเนินการแบ่งเป็น 
3 ช่วง ดังนี้
1. อบรม PSM Awareness Training เพื่อสร้างความเข้าใจ
ด้านบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้กับพนักงาน 
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วม จำานวน 5 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำานวน 318 คน
2. อบรม PSM Leadership Workshop เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ขอบเขตการดำาเนินการของแต่ละหัวข้อ และร่วมค้นหาจุดอ่อน 
ขอ้บกพรอ่งของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
องค์กร โดยจัดอบรมเชงิสมัมนา ใหก้บัพนกังานระดับผู้บริหาร
จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมท้ังส้ินจำานวน 62 คน

พนักงานให้ความสนใจ มุมความปลอดภัยในกิจกรรม BBS Corner

การอบรมหลักสูตรพฤติกรรมความปลอดภัยให้พนักงาน โครงการขับขี่ปลอดภัยภายใต้การรณรงค์ "Smart Drive ฉลาดขับ 
ไป-กลับปลอดภัย"
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3. PSM Self Assessment โดยการออกแบบสำารวจและ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องและนำามา
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฯ ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน
จากโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ผลการดำาเนนิงานด้านความปลอดภัยจากการเกบ็
ค่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานรวม (Total Recordable Injury Rate; TRIR) มีค่า  
0.47 ตอ่หนึง่ล้านชัว่โมงการทำางาน ดีกวา่เป้าหมายทีก่ำาหนด
ไว้ที่ 0.65 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
วฒันธรรม QSHE นอกเหนอืจากด้านอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ซ่ึงเป็นการจัดสมัมนา ฝกึอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้
แก่พนักงานภายในองค์กร เช่น
  -      จัดอบรมหลกัสตูร Audit ISO 16949 เพ่ือใหพ้นกังาน

มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานของระบบบริหาร
คุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  -     จัดอบรมหลักสูตร ISO 50001:2011 EnMS (Energy 
Management System) ให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบข้อกำาหนดของระบบการ
จัดการพลังงานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้

  -      จัดอบรม Occupational Health ได้แก่ อบรมโรคปอด 
จากการทำางาน อบรมอันตรายจากสารตัวทำาละลาย
อินทรีย์ อบรมการยศาสตร์ และโครงการอนุรักษ์การ
ได้ยิน และอันตรายจากเสียง ให้กับพนักงานในพื้นที่
การผลิตหรือกลุ่มเสี่ยง

  -    จัดอบรม “สถานการณ์และแนวโน้มของกฎระเบียบ
สารอันตรายในผลติภัณฑ”์ แก่พนกังานกลุม่เป้าหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบแนวโน้มกฎระเบียบ 
เกี่ยวกับสารเคมีของกลุ่มประเทศต่างๆ ซึ่งไออาร์พีซี
สามารถดำาเนินการได้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและติดตามกฎระเบียบที่จะมีขึ้นในประเทศ
คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบใดต่อ
องค์กร

  -  จัดงาน QSHE Excellence Forum 2014 ในหัวข้อ 
“See Through Waste Management Flow” เพ่ือให้
ความรู้แนวทางการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
สามารถนำาหลักการที่ถูกต้องไปปฏิบัติและสอดคล้อง
กับข้อกำาหนดกฎหมาย

การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู ้
ด้าน QSHE 

องค์กรมุ่งเน้นให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน QSHE โดยในปีที่ผ่านมา มีการบรรยายแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในมุมมองของภาคเอกชน ตามโครงการฝึก
อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 3 โดยสื่อสารให้กับข้าราชการระดับ
อาวโุสของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้าน
วิชาการและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่นักบริหาร 
ยุคใหม่ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่ง
องค์กรได้นำาเสนอการบรหิารจดัการมิตด้ิานสิง่แวดล้อมด้วย

การอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำาโรงงาน
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กลไกการใช้เคร่ืองมือและกระบวนการป้องกันหรือลดผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดยรอบพ้ืนที่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออารพี์ซี ทีต่อ้งสรา้งความสมดุลยร์ะหวา่งการ
ดำาเนนิธรุกจิทีเ่ขม้แขง็ และเตบิโตควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษา
สภาพแวดลอ้ม สรา้งใหส้งัคมอยูร่ว่มกบัธรุกจิได้อยา่งม่ันคง
และยั่งยืน ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่โปร่งใสเป็น
ธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การจัดวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยสำาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น (Basic 
Safety, Occupational Health and Environment  
Management) สำาหรับพนักงานสายปฏิบัติการของ กลุ่ม 
ปตท. เพื่อสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริม เรื่องความ
ปลอดภัยออกไปในวงกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
นอกจากนี้ ได้มีการจัดวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เกณฑ์การ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ: ประสบการณ์ของเจ้าของ
โครงการ โดยอบรมให้กับนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เข้าร่วมอบรมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การจัดทำา
รายงาน EHIA
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมต่อยอดบทเรียนด้าน Process Safety 
Incident ในงาน “วันความปลอดภัยสายปฏิบัติการจัดหา
และคลัง หน่วยธุรกิจน้ำามัน” ซึ่งจัดโดย ปตท. เพื่อกระตุ้น
เตือนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักในการทำางานให้มี
ความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้รับเชิญให้ร่วมการเสวนา เรื่อง “ปฏิรูประบบ EIA” 
ร่วมกับเลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ภายในงานมีพิธมีอบรางวลั “สถานประกอบการทีป่ฏบิตัติาม
มาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 2557 (EIA 
Monitoring Awards 2014)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างต่อเน่ืองกับการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ทกุคนสามารถ ค้นหา แลกเปลีย่น แบง่ปัน องค์ความรูภ้ายใน
องคก์รและภายในกลุ่มอย่างมรีะบบ สามารถนำาความรู้ไปใช้
ในการพัฒนางาน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของคนและองค์กร เพ่ือกา้ว
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เพ่ือใหก้ารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 
พ้ืนฐานในการดำาเนินงาน บริษัทและบริษัทในเครือ IRPC  
ทุกบริษัท ได้ดำาเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 
9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) 
มีการตรวจประเมินและทบทวนประสิทธิผลของระบบการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 องค์กรได้ดำาเนินการ
จัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยขอการรบัรองได้
เป็นฉบับแรก ได้แก่

ลูกค้าเม็ดพลาสติกเยี่ยมชมโรงงานนาโนเคมิคัล
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  -     ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำาหรับ
โรงงานผสมผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืนจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

  -   ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(มอก./BS OHSAS 18001) สำาหรับโรงงานผสม
ผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่นและโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา 
จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

  -    ระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) สำาหรับ
โรงงานโพลีโพรพิลนี โรงงานผลติเบนซีนโทลอีูนไซลีน 
และ โรงงานผลิตเอทธลีินและโรงงานผลิตอะเซททลีิน
แบลค์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

  -    ระบบการจัดการคุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(ISO/TS 16949) สำาหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
คอมพาวด์ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด

รางวัลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

องค์กรได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารและการจัดการอย่าง
มีคุณภาพ คำานงึถงึความพอใจ และตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า/
คู่ค้า ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ชมุชนและสงัคม รวมทัง้การใหค้วาม
สำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ดังจะเหน็ได้จากรางวลัตา่งๆ ทีไ่ด้รบั ซ่ึงแสดงใหเ้หน็
ถงึความมุ่งม่ันอยา่งตอ่เนือ่งในการพัฒนาและปรบัปรงุระบบ
การจดัการทกุๆ ด้านใหมี้ประสทิธภิาพสงูสดุ ปี 2557 บริษัทฯ 
ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม หลายรายการ อาทิ
•   CSR DIW Award 2014 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และได้
รับรางวัลท้ัง 15 โรงงาน โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี
  -       รางวัล CSR-DIW จำานวน 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน

ผลิตโพรพิลีน และโรงกรองน้ำา 2 โรง
  -       รางวัล CSR-DIW Continuous จำานวน 12 โรงงาน 

ได้แก่ โรงงานกลุ่มปิโตรเคมี 8 โรง โรงงานเคมี   
โรงไฟฟ้า และโรงบำาบัดน้ำาเสีย 2 โรง

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2557 ประเภทการจัดการ
พลังงาน สำาหรับโรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
• รางวัล “Best Environmental Implementation within 
PTT Group” ในงาน QSHE 30 Years The Celebration 
of Sustainability 2014
• กลุม่ QCC ของแผนกชปิป้ิง แผนกการกลัน่น้ำามัน 2 และ
สว่นบรกิารวเิคราะหก์ลุม่ธรุกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ 2 ควา้

รางวัลระดับ Golden และ Silver จากการนำาเสนอผลงาน
คุณภาพ QCC ในงาน Thailand Quality Prize 2014 ที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality 
Class; TQC) ประจำาปี 2556  ธุรกิจโพลิโพรพิลีน เป็น 1 ใน 
10 องค์กร ที่ได้รับรางวัลและร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในหวัขอ้ “เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัด้วยการลดตน้ทนุ
การผลิตเชิงรุก”
• รางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved 
CSR จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและมีการจดัการ
สภาพแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 2557 (EIA Monitoring 
Awards 2014) ประเภทดีเด่น จาก รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน 3 โครงการ 
ได้แก ่โครงการผลติพลังไอน้ำาและไฟฟ้ารว่ม โครงการวางทอ่
ส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และโครงการท่าเทียบเรือ
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การดำาเนินธรุกิจด้วยความรบัผิดชอบตอ่สังคม

บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) มีเจตนารมณใ์นการดำาเนนิ
ธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลควบคู่
กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
หลกัการสรา้งสมดลุระหวา่งปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
เสถียรภาพ และยั่งยืน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำาคัญ ภายใต้แนวคิดและการปฏิบัติ
ซ่ึงมีอักษรย่อสอดคล้องกับ CSR: Corporate Social  
Responsibility นัน่คือการใหค้วามสำาคัญกบัความ “หว่งใย” 
(Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรม 
อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข พัฒนายกระดับ
ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน
เพ่ือใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในเครอืได้นำาแนวคิดและแนวปฏบิตัิ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปดำาเนินการ
อยา่งกวา้งขวางทัง้องค์กร  บรษิทัฯ จงึได้กำาหนดเป็นนโยบาย
ดังนี้
1. ดำาเนนิธรุกจิโดยยดึหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ มีความ
สจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำานงึ
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเท่าเทียมกัน
2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม หลีกเล่ียงการดำาเนินการ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ดำาเนินการใดๆ ที่มีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซ่ึง
เป็นรากฐานของการพัฒนาทรพัยากรบคุคล ทัง้นีร้วมถงึการ
ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า

4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยควบคุม พัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย 
มีการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอต่อผู้บริโภค และไม่เปิดเผย 
ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้บริโภคให้แก่ผู้อ่ืน นอกจากจะ 
ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน
5. ดำาเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยตรวจสอบ แก้ไข
และปรับปรุง เพื่อป้องกันมิให้การดำาเนินธุรกิจหรือโครงการ
ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบในทางลบแก่ชุมชนและสังคมทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งส่งเสริมให้มีโครงการ 
หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพ  
องค์ความรู้ และทรัพยากรของบริษัทฯ
6. ดแูลรักษาสิ่งแวดลอ้ม โดยส่งเสริมและจดัใหม้รีะบบการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมิน
ผลการดำาเนนิการดังกล่าวอยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้สง่เสรมิให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการ
ประหยัดพลังงานและมีการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
พัฒนาสนิค้า/บรกิารทีไ่ม่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มีความ
ปลอดภัยในการใชง้าน และจัดเตรยีมแผนฉกุเฉนิเพ่ือจัดการ
กับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจะเกิดขึ้น
7. คิดค้นและพัฒนานวตักรรมทางธรุกจิจากการดำาเนนิการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถสร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ
8. จัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบที่
สากลยอมรบั เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลในการดำาเนนิการด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริม 
ให้พนักงานร่วมกันดำาเนินการตามนโยบายนี้ ให้ประสบ 
ความสำาเร็จ
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กลยุทธ�การบร�หารจัดการด�านคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสิ่งแวดล�อม (4P: Process, Partners, People, Professional)
การลดการระบายก�าซเร�อนกระจก
การจัดการสารอินทร�ย�ระเหยง�าย (VOCs) ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พีซ�
การพัฒนาด�านการกำจัดกากของเสียและซากผลิตภัณฑ�ที่เกิดข�้น
ในห�วงโซ�ธุรกิจ
โครงการอนุรักษ�พลังงาน
อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ (EIZ: Eco Industrial Zone)
การพัฒนาและสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน
การบร�หารจัดการผลกระทบต�อชุมชนจากการพัฒนาโครงการใหม�
แผนป�องกันและรับมือการรั่วไหลของน�ำมันและสารเคมีอันตราย
โครงการจัดเก็บข�อมูลชุมชนด�วย GIS
ทุนการศึกษา
คลินิกป�นน�ำใจ
ศูนย�การเร�ยนรู�
บูรณะโบราณสถาน

ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า และตอบสนองแนวโน�มที่สำคัญ
ในระดับโลก
มีกระบวนการกระตุ�นให�พนักงานในองค�กร เกิดการแบ�งป�น
ความคิดร�เร�่มสร�างสรรค� และความรู�ทางเทคนิคสำหรับ
การคิดค�นนวัตกรรม
นวัตกรรมความรับผิดชอบทางสังคม:  โครงการจัดทำขาเทียม
ร�วมกับมูลนิธ�ขาเทียมฯ โครงการ ๑ ช�วย ๙ และโครงการ
สร�างคลองสร�างคน
ผลิตภัณฑ�และโครงการที่เกิดจากการคิดค�นและพัฒนาของบร�ษัทฯ:
ABS, BANBAX, Antibacterial, Wood Composite,
Natural Color Compound และ โครงการ CHP I & II และ UHV
การแลกเปลี่ยนและนำเสนอองค�ความรู�ของบร�ษัทฯ
โดยผู�บร�หารระดับสูง และบุคลากรของบร�ษัทฯ
โครงการจัดตั�งสถาบันว�ทยสิร�เมธ�และโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�
ร�วมกับกลุ�มปตท.

Corporate Social Investment
(CSR after process)

การดำเนินความรับผิดชอบต�อสังคม
ในแนวทางการบร�จาค หร�อกิจกรรมเพ�่อสังคม

CSI

การพัฒนาและสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน
ทุนการศึกษา
คลินิกป�นน�ำใจ
ศูนย�การเร�ยนรู�
บูรณะโบราณสถาน

Environment, Social & Governance
การดำเนินความรับผิดชอบต�อสังคม

ที่มากกว�าการคำนึงถึงเพ�ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
เป�นการดูแลผลกระทบที่มีต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเป�นธรรม

นอกเหนือจากสิทธ�ที่พ�งได�รับตามกฎหมาย

ESG

การบร�หารจัดการเช�งรุก เช�น การจัดตั�งคณะกรรมการ คพอ.
การจัดตั�งคณะกรรมการ CSR in Process ฯลฯ
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต�อต�านการทุจร�ต มีกระบวนการ
รับเร�อ่งร�องเร�ยนในระดับบร�ษัทฯ, จัดให�มีช�องทางแจ�งเบาะแสหร�อ
ข�อร�องเร�ยนของการทำผิดกฎหมายผ�านเลขานุการบร�ษัทและตู� ปณ. 35
การบร�หารจัดการผลกระทบต�อชุมชนจากการพัฒนาโครงการใหม�
แผนป�องกันและรับมือการรั่วไหลของนํ�ามันและสารเคมีอันตราย
การพัฒนาด�านการกำจัดกากของเสียและซากผลิตภัณฑ�ที่เกิดข�้น
ในห�วงโซ�ธุรกิจ
โครงการจัดเก็บข�อมูลชุมชนด�วย GIS

ผลิตภัณฑ�และโครงการท่ีเกิดจากการคิดค�นและพัฒนา
ของบร�ษัท : ABS, BANBAX, Antibacterial, Wood
Composite, Natural Color Compound และ
โครงการ CHP I & II และ UHV
ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชนิดพิเศษ เป�นมิตรต�อ
ส่ิงแวดล�อม ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า
และตอบสนองแนวโน�มท่ีสำคัญในระดับโลก
นวัตกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม
โครงการจัดตั�งสถาบันว�ทยสิร�เมธ�
และโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�ร�วมกับกลุ�มปตท.

Creating Shared Value
     Sustainable Enterprise

ดำเนินโครงการที่มุ�งเน�นให�เกิดการสร�างสรรค�
คุณค�าเพ��มในสังคมควบคู�ไปกับบร�ษัทฯ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต�อสังคม

ของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมอย�างต�อเน่ือง

CSV

โมเดลจากหนังสือ 6 ทิศทาง 
CSR Sustainable Enterprise
สถาบันไทยพัฒน�

การดำเนินธุรกิจด�วยความสุจร�ต
โปร�งใส เป�นธรรม มีความรับผิดชอบ

และปฏิบัติตามหลักสากล

การดูแลพัฒนาชุมชน
สังคม และสิ�งแวดล�อม

ศักยภาพ องค�ความรู�
และนวัตกรรมของบร�ษัทฯ

CSV

ESG

CSI

3 องค�ประกอบของ
กลยุทธ�ความยั่งยืน

ตัวอย�างโครงการด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
ใช�จรรยาบรรณบร�ษัทฯ เป�นกรอบนโยบายในการดำเนิน
ธุรกิจอย�างเป�นธรรม
ประเมินและบร�หารความเสี่ยง ในด�านการทุจร�ต
ในทุกกิจกรรมและในทุกบร�ษัทในเคร�อ

บร�หารจัดการเช�งรุก เช�น การจัดตั�งคณะกรรมการ คพอ.
และคณะกรรมการ CSR in Process

จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต�อต�านการทุจร�ต - มีกระบวนการ
รับเร�่องร�องเร�ยนในระดับบร�ษัทฯ จัดให�มีช�องทางแจ�งเบาะแสหร�อข�อร�องเร�ยน
ของการทำผิดกฎหมายผ�านเลขานุการบร�ษัท และ ตู� ปณ. 35 
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางของ UNGC โดยมีองค�ประกอบหลัก ในด�านแรงงาน
สิทธ�มนุษยชน สิ่งแวดล�อม และการต�อต�านคอร�รัปชัน
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จากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นำามาสู่แนว
ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ทีส่ามารถนำาเสนอตามแนวทาง 8 ประการ 
ของเขม็ทศิธรุกจิเพ่ือสงัคมซ่ึงสถาบนัธรุกจิเพ่ือสงัคม (CSRI) 
ของประเทศไทยได้ใหแ้นวทางไว ้สรปุการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญ
ในปี 2557 ได้ดังนี้

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจด้วย
ความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดย
คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และยังขยายผล
การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีออกไปสู่สังคม
ภายนอก ได้แก่ เยาวชน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 
เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมหรือนำาแนวทางของ 
บริษัทฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป 
ตัวอย่างกิจกรรมและรายละเอียดอยู่ในรายงานผลการ 
ดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45-67

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนให้บริษัทฯ เป็นองค์กร 
ทีด่ำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม และใหค้วามสำาคัญกบัผูมี้
ส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบ และเป็นธรรมกับคู่ค้า และ
ลูกค้า เป็นต้น โดยการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 
มีผลประเมิน ดังนี้ ธุรกิจปิโตรเลียมร้อยละ  87.5  ธุรกิจ
ปิโตรเคมีร้อยละ 90.8 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์  
ร้อยละ 87.6 ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินร้อยละ 77 ดังมี
รายละเอียดอยู่ในรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ประจำาปี 2557 และรายงานผลการดำาเนนิงานด้านการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังมีการฝึกอบรม และส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีช่วยเพ่ิม 
องค์ความรู้ และจิตสำานึก ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และ
ชว่ยเหลอืสงัคมและเยาวชนผูด้้อยโอกาส อาท ิโครงการอบรม
เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการออกหน่วยขาเทียม 
โครงการดีกันนะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ
สนับสนุนโรงเรียนเด็กพิเศษระยองปัญญานุกูลเป็นต้น และ
ยังมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Procurement) ที่มีความสำาคัญยิ่งในการดำาเนิน
ธุรกิจ ด้วยการกำาหนดแนวทางในการจัดซ้ือต่างๆ เช่น 
การนำาสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต พนักงานท่ี 
รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้างต้องคัดเลือกผู้ค้าที่ใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ส่งมอบให้บริษัทฯ ต้องไม่ประกอบด้วย
สารเคมีที่เป็นอันตราย (Banned Substances) ผู้ค้าทุกราย
ตอ้งมีระบบบรหิารจดัการตา่งๆ เชน่ ระบบ ISO 14000, ISO 
26000, REACH และ RoHs requirement เป็นต้น เพื่อ
คุ้มครองสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสีย่งตอ่อันตรายจากสารเคมีทีน่ำามาใชใ้นการผลติ
สินค้าของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิภายใตก้ฎหมายแรงงานอยา่งเครง่ครดั
และมีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิและ
สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือการเติบโตของบุคลากรทุกระดับ   
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นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้มีสหภาพแรงงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือรวม 8 สหภาพ ทำาให้พนักงานสามารถ
แสดงความเหน็ หรอืเสนอขอ้เรยีกรอ้งได้อยา่งเป็นระบบตาม
กฎหมาย รายละเอียดอยู่ในรายงานผลการดำาเนินงานด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลหน้า 101

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. โครงก�รวิจัยพัฒน�เพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สุขภ�พของผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการกล่ันและปิโตรเคมี 
รวมทั้งมีการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะ
ต้องเป็นไปตามสูตรและเง่ือนไข (Spec) ที่ลูกค้ากำาหนด     
และเป็นไปตามกฎหมายในเร่ืองของส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีนโยบายดำาเนินการให้ลูกค้า หรือผู้บริโภคปลายทาง 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์มาจากวัตถุดิบต้นทางของบริษัทฯ ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณลักษณะพิเศษที่สูงขึ้นด้วยการวิจัย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เม็ดพลาสติก BANBAX ต่อต้าน
แบคทีเรีย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนสร้างโรงงานนาโนเคมิคัลเพ่ือ
ผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าว มีพิธีเปิดโรงงานเป็นทางการใน
ปี 2557 เป็นต้น 
บริษัทฯ มีการสร้างข้อผูกพันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 
ตัวอย่างเช่น การคิดค้น พัฒนาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ Natural 
Color ร่วมกับคู่ค้า (บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำากัด) 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกผสมสีธรรมชาติ (Natural 

Color Compound) ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการผสมระหว่างเม็ด
พลาสตกิเดิมกบัสทีีส่กดัจากธรรมชาตแิทนการใชส้สีงัเคราะห ์
โดยไม่ทำาให้คุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดพลาสติก
เปลี่ยนแปลง และอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสากล 
(food grade) สีธรรมชาติท่ีนำามาสกัดเบ้ืองต้นพัฒนาได้  
3 สี ได้แก่ สีเขียวจากผักโขม สีแดงจากครั่ง มะเขือเทศ หรือ 
สตรอเบอรร์ ีและสเีหลอืงสม้จากขม้ิน พรกิหยวกหรอืแครอท 
เป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและความ
ปลอดภัย และเป็นการนำาร่องผลิตบรรจุภัณฑ์สำาหรับอาหาร 
ทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ปลอดภัยตอ่สขุภาพ ทนความรอ้น 
สีไม่ซีดจาง พร้อมขยายตลาดสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนและ
จำาหน่ายทั่วโลก
และนอกจากผูบ้รโิภคซ่ึงใชผ้ลิตภัณฑ์ของบรษิทัฯ ทัง้โดยทาง
ตรงและทางอ้อมแล้วบรษิทัฯ ยงัรบัผดิชอบตอ่สขุภาพอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม ของชุมชนรอบโรงงาน  ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบ 
จากกระบวนการผลิต โดยมีโครงการด้านการส่งเสริม 
สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยหลายโครงการ 
ต่อเนื่องทุกปี

2. โครงก�รจัดเก็บข้อมูลสุขภ�พชุมชนด้วยระบบ
ภูมิศ�สตร์ส�รสนเทศ (GIS)

บริษัทฯ จัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออารพี์ซีด้วยระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ (GIS) 

ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เปิดดำาเนินการในปี 2557
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ครอบคลุม 5 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบด้วยการจัดทำาพิกัด 
และเก็บข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายกว่า 17,797 ครัวเรือน และมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการเฝา้ระวงัคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ มีกจิกรรม
หรือโครงการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
โรงงาน เป็นต้น

3. โครงก�รคลินิกปันน้ำ�ใจ

บริษัทฯ จัดตั้ง “คลินิกปันน้ำาใจ” ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย
ชุมชน เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไปให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้เข้ารับ
บริการ 4,702 คน และมียอดการทำาบัตรสุขภาพ IRPC 
CARD รวม 112 ใบ

4. โครงก�รคลินิกเคลื่อนที่

บรษิทัฯ ออกหนว่ยแพทยต์รวจรกัษาโรคทัว่ไปใหก้บัประชาชน
รอบโรงงาน 3 ตำาบล 2 เทศบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ในปี 2557  มีจำานวนผู้มาใช้บริการ 576 คน  มีการรวบรวม
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชุมชน และใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในโครงการ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการจัดทำา
แผนการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนให้ตรงกับกลุ่มโรคโดย
แพทย์เฉพาะทางในปีต่อไป โดยบริษัทฯได้แจ้งข่าวสารการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับทราบอย่าง 
ต่อเนื่อง

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

1. อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone : EIZ) 

จากนโยบายสู่บทบาทและภารกิจใหม่ของ ไออาร์พีซี ที่เน้น
การส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ไออาร์พีซี อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Concept) เพื่อให้
เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ในปี 2555 บริษัทได้รับการ
คัดเลือกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น 1 ใน 5 เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมนำาร่องของประเทศไทยที่เป็นต้น
แบบของการพัฒนาสูอุ่ตสาหกรรมเชงินเิวศ จงึได้มีการจัดตัง้ 
โครงการ “IRPC กับแผนพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(IRPC-EIZ)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเห็นความจำาเป็นที่จะต้องก้าวไปสู่การ
พัฒนา ภายใต้กรอบแนวคิดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อย
ของเสยี และลดการปล่อยมลพิษสูส่ิง่แวดล้อม โดยการพัฒนา
ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยโครงสร้าง 5 มิติ 21 ด้าน โดยบริษัทฯ ได้รับ
การคัดเลือกเป็นพ้ืนที่นำาร่องด้วยความโดดเด่นในด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม จนถึงปี 2557 ได้พัฒนา
ไปถึงขั้นความร่วมมือกับเมืองคิตะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น และ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพ้ืนทีต่วัอยา่งของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในประเทศไทย

2. โครงก�รลงทุนเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม (CSR 
in Process)

บริษัทฯ ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ CSR ตามหลักสากล UN 
Global Compact เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้นำา
แนวปฏบิตัด้ิานความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมมา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR in Process) ด้วยโครงการพัฒนาและปรับปรุง

โครงการกีฬาที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ งานมอบทุนการศึกษา
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กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซ่ึงนอกจากจะสร้างผลตอบแทน 
ทางธุรกิจแล้วยังส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการที่
สำาคัญ ได้แก่ โครงการเพิ่มมูลค่าเพ่ือผลิตภัณฑ์สะอาด หรือ 
UHV (Upstream Project for Hygiene and Value 
Added Products) มูลค่าการลงทุนประมาณ 39,600  
ล้านบาท เป็นโครงการทีน่อกจากจะชว่ยเพ่ิมมูลค่าน้ำามันหนกั
แล้ว ยังช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการที่ 
ไม่ต้องจำาหน่ายหรือส่งออกน้ำามันหนักไปเป็นเช้ือเพลิงตาม
โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย  นับเป็นโครงการใหญ่ท่ี
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ใน 
ระยะยาวได้อย่างยั่งยืน  
นอกจากนั้นยังมีโครงการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้าร่วมเมือง
ระยอง หรือ CHP II (Muang Rayong Combined Heat 
and Power Project) มูลค่าการลงทุนประมาณ 13,400 ล้านบาท 
เป็นโครงการทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลิตไฟฟ้า
และไอน้ำา โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบหวัเผามลภาวะต่ำา (Dry Low 
Nox Burner) ทำาให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ไอเสียที่ระบาย
ออกมาจึงมีมลพิษต่ำา ทำาให้คุณภาพอากาศท่ีระบายออกดีกว่า
ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด ซ่ึงทั้งสองโครงการอยู่
ระหวา่งการกอ่สรา้ง โดยโครงการ UHV กำาหนดแล้วเสรจ็ใน
ปี 2558 และ โครงการ CHP II กำาหนดแล้วเสร็จในปี 2560

3. โครงก�รด้�นก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�สังคม 
(Social Development) ซ่ึงจัดเป็นโครงการต่อเน่ืองทุกปี 
ตามกลยุทธ์ “Happy Rayong” ได้แก่
1. โครงการมอบทุนการศึกษาเพ่ือชุมชนประจำาปี 2557 
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2557 นี ้ได้จดังานมอบทนุการศกึษาแกนั่กเรียนและ
นักศึกษาท่ีเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากผู้นำาชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเยาวชน 
การมอบทุนแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยวันที่ 27 
ตุลาคม 2557 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่วัดหนองฆ้อ
จำานวน 74 ทุน เป็นเงิน 616,000 บาท และวันที่ 29 ตุลาคม 
2557 จัดพิธีมอบทุนท่ีวัดปลวกเกตุ จำานวน 215 ทุน เป็นเงิน 
1,793,000 บาท รวมทนุการศกึษาทัง้หมด 289 ทนุ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,409,000 บาท
2. โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำาปี 2557 บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่างๆ ที่อยู่ในรอบพ้ืนท่ีเขต 
ประกอบการฯ  เพ่ือความสมัพันธอั์นดีและเป็นการทำาบญุรว่ม
กนัระหวา่งชมุชน ภาครฐั และภาคเอกชน ซึง่ถอืเป็นประเพณี
ปฏิบัติทุกปี และยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อีกด้วย ในปี 2557 นี้ได้จัดให้มีการทอดกฐินจำานวน 15 วัด  
โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพหลัก 3 วัด และเป็นเจ้าภาพร่วมอีก 
12 วัด
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3. โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยสิริเมธี และโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ กำาเนิดวิทย์ ที่
อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ซ่ึงมีเป้าหมาย 
เป็นสถาบันที่เป็นเลิศ ด้านการวิจัยและการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2558

4. โครงก�รส่ือส�รเชิงรุก (Strategic Communication) 
เพื่อให้สังคม ชุมชน มีความมั่นใจในการเป็นผู้ประกอบการ
ทีใ่สใ่จและรบัผดิชอบตอ่ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ชมุชน และ 
ส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงมีการส่ือสารกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการที่สำาคัญดังนี้
1. โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามาเย่ียมชม 
การดำาเนินงานภายในบริษัทฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
ความม่ันใจต่อการดำาเนินงานและโครงการลงทุน โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนกลุ่มนักเรียน ข้าราชการ อสม. ผู้นำาชุมชน 
และสื่อมวลชนได้ทำาความรู้จักทำาความเข้าใจการดำาเนินงาน 
โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ 
15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 630 คน
2. โครงการศนูยก์ารเรยีนรูเ้ครอืขา่ยชมุชนไออารพี์ซี ซ่ึงเป็น
โครงการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน ให้บริการห้อง
ประชุม ร้านค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน คลินิกปันน้ำาใจ กิจกรรม 
วันหยุดสำาหรับเยาวชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 34,857 คน   
ยอดกิจกรรมสุดสัปดาห์ปี 2557 รวม 8,549 คน
3. โครงการคณะเยี่ยมชม บริษัทฯ มีผู้มาเยี่ยมชมกิจการที่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในปี 2557 รวม 
4,495 คน
4. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ ให้
ประชาชนทั่วไปทราบผ่านวารสารเชิงท่องเที่ยวสำาหรับ 
ผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อสร้างการรับรู้ และเผยแพร่การมี
ส่วนร่วมของ ชุมชน เยาวชน และพนักงานในกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยเป้าหมายให้เกิด
ความตระหนักว่าการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมนั้นทุกคน

สามารถทำาได้โดยไม่ยากนกั ซ่ึงจากการสือ่สารดังกล่าว ทำาให ้
บริษัทฯ มีพันธมิตรเพิ่มขึ้น  ในโครงการขาเทียม และคาดว่า
จะมีผู้ร่วมโครงการอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ด้�นก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากโครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือ
ผลิตภัณฑ์สะอาด ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
แล้ว บริษัทฯ ได้มีโครงการปรับปรุงระบบการผลิตเพือ่ลดผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานลงจำานวน 17 
โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1,432.57 ล้านบาท อาทิเช่น 
โครงการ Fuel Change Boiler Unit 04 โครงการ Reduce 
VOCs Emission from Asphalt Tanks by Installing 
Tempered Water System โครงการ Sea Water FGD 
Unit02 Improvement เป็นต้น

2. ด้�นก�รบริห�รจัดก�รพลังง�น

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกและความ 
รับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม
ในการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และตามนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์
พลังงาน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการของโรงงาน เช่น โครงการ สรุป 
(ZARUP) ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 
2013 และ PTT Group OpEx Awards 2015 โดยการ 
จัดทำาระบบรวมศูนย์เพ่ือคัดเลือกสาระสำาคัญที่ใช้ในการ
ตัดสินใจจากระบบข้อมูลของงานต่างๆ เช่น ข้อมูลการผลิต 
แผนการผลิต การใช้พลังงาน  ส่ิงแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ฯ 
นำาเสนอผ่านระบบ Mobile Application แทนการเข้าตรวจสอบ 
และทำางานด้วยคอมพิวเตอร ์ทำาใหป้ระหยดัแรงงาน พลังงาน 
การสัง่การง่ายและเรว็ขึน้ ผูมี้หนา้ทีร่บัผดิชอบสามารถเขา้ถงึ

คลินิกปันน้ำาใจที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี สำานักงาน IRPC กรุงเทพฯ รับรางวัลในโครงการ Energy Save เวอร์!
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ขอ้มูลได้ทกุพ้ืนที ่ลดขัน้ตอนและวธิกีารทำางาน ทำาใหป้ระหยดั
ค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 106.4 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนัน้ยงัมีโครงการอนรุกัษพ์ลงังานสรา้งสรรค์ ทีไ่ด้รบั
รางวลั Best Practice Sharing, PTT Group OpEx Awards 
2015 ชื่อโครงการลดพลังงานที่เตาเผา 41B001A/B ลด
อัตราการเผาทิ้งและปลดปล่อยน้ำามัน wash oil ที่หอกลั่น  
ช่วยลดการปลดปล่อยสาร Sox, Nox และ Hydrocarbon 
ออกสู่บรรยากาศ และลดภาวะเรือนกระจก ทำาให้ประหยัด 
ค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 34.1 ล้านบาทต่อปี
นอกจากการบริหารจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแล้ว 
บริษัทฯ ยังส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสำานักงาน ทั้ง
สำานักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และทั่วทั้งโรงงาน ตัวอย่างเช่น 
สำานกังาน IRPC กรงุเทพฯ ได้รบัรางวลัในโครงการ Energy 
Save เวอร!์ ของศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ์ โดยปรมิาณการ
ใช้ไฟฟ้าในสำานักงานลดลงร้อยละ 27.9 ด้วย 3 มาตรการ
หลักได้แก่ การรณรงค์ประหยัดพลังงาน Top Down Force   
ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการกำากับดูแลพนักงานให้เกิด
การปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง และมาตรการลดการใชพ้ลงังานทนัท ี
ของระบบแสงสวา่ง อุปกรณส์ำานกังาน  และเครือ่งปรบัอากาศ 
เป็นตน้ คิดเป็นค่าใชจ่้ายทีป่ระหยดัได้ประมาณ 30,000 บาท
ต่อเดือน

3. ก�รจัดก�รของเสีย

บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการของเสียให้มี
ประสิทธิภาพ โดยนำาหลักการ 3R (Reduce Reuse และ 
Recycle) มาดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง  ในปี 2557 พบวา่การ
บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตร้อยละ 80 สามารถ   
นำากลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 60 และนำาไปผ่านกระบวนการ
จัดการกอ่นนำากลับมาใชใ้หม่อีกรอ้ยละ 20 มีเพียงรอ้ยละ 20 
ที่นำาไปจัดการด้วยวิธีฝังกลบ

4. ด้�นก�รส่งเสริมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Ecology)

บริษัทฯ ดำาเนินโครงการปลูกป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 และในปี 2557 ได้
เร่งส่งเสริมการเพาะกล้าไม้ชุมชน ได้แก่ ต.ตะพง ต.เชิงเนิน 
ต.นาตาขวัญ ต.บ้านแลง และเทศบาลนครระยอง  นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ได้ขอความรว่มมือไปยงัศนูยเ์พาะกล้าไม้ทัว่ประเทศ
และจัดซ้ือกล้าไม้เพ่ิมเติม จนบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ 
ตลอดจนมีแผนปรับปรุงดูแลบำารุงรักษาต้นไม้หลังการดำาเนินการ 
ปลูกแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณประมาณ 45 ล้านบาท 
ปัจจุบนัเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้ดำาเนนิการปลูกตน้ไม้
แล้วประมาณ 267,300 ต้น

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. โครงก�รซ่อมเสรมิเติมสขุรว่มกบัมลูนธิขิ�เทียมฯ

บริษัทฯ ได้นำานวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้าน CSR ไปสู่
ผลิตภัณฑท์ีส่ามารถสง่ตอ่ความสขุใหก้บัสงัคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้นให้กับผู้ ด้อยโอกาส โดยการนำา 
เม็ดพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ POLIMAXX BANBAX ที่มี
คุณสมบตัสิามารถยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี มาทำาประโยชน์ร่วมกับ
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย
ผลิตขาเทียมให้ผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในปี 2557 บริษัทฯ บริจาคเม็ดพลาสติก BANBAX เพื่อใช้
เป็นวตัถดิุบหลกัในการทำาขาเทยีม จำานวน 20 ตนั ซ่ึงเป็นการ
บรจิาคอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2554 บรษิทัฯ ได้นำาพนกังาน
จิตอาสารว่มออกหนว่ยทำาขาเทยีมทีจ่งัหวดันครปฐม ระหวา่ง
วันที่  23 - 28 มีนาคม 2557 และยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิฯ 
ดำาเนนิการวจิยัและพัฒนาการทำา "ข้อเข่�เทียมสำ�หรับเด็ก" 

ด.ญ. มุสสิมะ รองรักษ์ จากจังหวัดตรัง ทดลองใส ่
ข้อเข่าเทียมจากเม็ดพลาสติก UHMW-PE ของ IRPC

พนักงานออกหน่วยทำาขาเทียมที่นครปฐม
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เพ่ือทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม- 
ราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 
โดยข้อเข่าเทียมดังกล่าวผลิตจากเม็ดพลาสติก Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) ท่ีไออาร์พีซี 
เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยและรายเดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อการสึกกร่อน เสียดสี และแรงกระแทกสูง เป็นที่
ยอมรับในการนำามาใช้ทำาข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม หรือ
แม้แต่ข้อต่อต่างๆ ตามร่างกาย

2. โครงก�ร ๑ ช่วย ๙ ร่วมกับ สมศ. และกลุ่มธน�ค�ร 
ผู้จัดจำ�หน่�ยหุ้นกู้ IRPC

บริษัทฯ ร่วมดำาเนินโครงการ ๑ ช่วย ๙ กับสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือ สมศ. ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษามิติใหม่
ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของสังคมไทย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
ในการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการช่วย
เหลอืสถานศกึษา 9 แหง่ ใหพั้ฒนาตามแนวทางวงจรคุณภาพ
3. เพ่ือนำาศกัยภาพและความพรอ้มของบรษิทัฯ มาชว่ยเหลือ
สถานศึกษาให้มีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ และโรงเรียน

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกแบบการพัฒนาร่วมกันโดยเน้น
ใน 4 ด้าน คือ สาระความรูด้้านวชิาการ การสง่เสรมิจรยิธรรม 
ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของนกัเรยีน และบทบาทของ
โรงเรยีนในการพัฒนาชมุชนและสิง่แวดล้อม  โดยบรษิทัฯ ได้
เชิญกลุ่มธนาคารผู้จัดจำาหน่ายหุ้นกู้ IRPC รวม 6 ธนาคาร 
ร่วมสนับสนุนโครงการ ๑ ช่วย ๙ เป็นการทำาประโยชน์เพื่อ
สังคมร่วมกัน
ในการนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับชมรม Four U For You ซึ่ง
ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครจาก จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมค่ายสาระความรู้ทาง
วิชาการ เสริมความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาอังกฤษ และติวเข้มเพ่ือสอบโอเน็ต ให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
เทพเสนานสุรณ ์โรงเรยีนฤทธไิกรศกึษาและโรงเรยีนกลัยวทิย ์
กรุงเทพมหานคร จำานวนนักเรียนรวมประมาณ 900 คน
และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ 
ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
นักเรียน โดยนำาคณะครูและนกัเรียนจากวทิยาลยัเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี ไปดำาเนินการตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซม สายไฟ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
จัดทำาเหลก็ดัด ทาสรีัว้โรงเรยีน ฯลฯ ใหแ้กโ่รงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ ๑ ชว่ย ๙ จำานวน 2 แหง่ ได้แก ่โรงเรยีนบา้นหนอง
ทองลิ่ม และ โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมบริการชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านและเกษตรกรในเขตบ้านหนองยาง นำารถ

IRPC และกลุ่มธนาคารผู้จัดจำาหน่ายหุ้นกู้ ฉลองความสำาเร็จของการออกหุ้นกู้ IRPC ด้วยการทำาประโยชน์เพื่อสังคมในโครงการ ๑ ช่วย ๙
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จักรยานยนต์ และ เครื่องจักรการเกษตรมาซ่อมและเปลี่ยน
ถ่ายน้ำามันเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. โครงก�รสร้�งคลองสร้�งคนร่วมกับมูลนิธิเพ่ือก�ร
ศึกษ�และประช�สงเคร�ะห์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคมโดยรวม โดยใช้องค์ความรู้ของบุคลากรของบริษัทฯ 
เชน่ในพ้ืนท่ีการผลติของบรษิทัทีจั่งหวดัระยอง บรษิทัฯ มีการ

บริหารจัดการน้ำามาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีน้ำาใช้เพียงพอ 
สำาหรับการผลิต และยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำา
เพื่ออุปโภคและบริโภคหรือช่วยแก้ปัญหาน้ำาท่วมให้ชุมชนใน
พื้นที่ 4 ตำาบล โดยบริษัทฯ ขุดอ่างน้ำาสำารอง จำานวน 5 แห่ง 
ซ่ึงสามารถกักเก็บน้ำาได้จำานวน 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร  
รวมถึงช่วยแก้ปัญหาประปาชุมชน ได้แก่ ช่วยแก้ปัญหาน้ำาประปา 
มีกลิ่นเหม็น แก้ปัญหาตะกอน แก้ปัญหาระบบกรองน้ำา

โครงการสร้างคลองสร้างคน และโครงการ ๑ ช่วย ๙ นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ IRPC
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ในปี 2557 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและ
ประชาสงเคราะห ์ดำาเนนิโครงการสรา้งคลองสรา้งคน บรหิาร
จัดการน้ำาเพ่ือชุมชนในพ้ืนที่แห้งแล้งภาคอีสาน ณ หมู่บ้าน
หนองยาง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำาและทำาโครงการประปาชุมชน สำาหรับ
การอุปโภคบริโภคและปลูกพืชผักเพ่ือส่งขายเป็นรายได้ใน
ครอบครัว โดยทำาการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาจำานวน 5 อ่าง ให้มี
ความลึกเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 4 เมตร ทำาให้เก็บน้ำาได้เพ่ิม
ประมาณ 100,000 ลบม. หรืออีกหน่ึงเท่าตัว ซึ่งชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นจาก 350 ครัวเรือน เป็น 440 
ครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการ
ทำาสวนครัว ครัวเรือนละ 30,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังได้
รับประโยชน์จากดินที่ขุดลอกขึ้นมา โดยมีชาวบ้านมารับซื้อ
ดิน ปริมาณ 47,300 ลบม. คิดเป็นจำานวนเงิน 1.3 ล้านบาท 
และ ดินอีกจำานวน 7,000 ลบม. ได้นำาไปใชถ้มสถานทีส่ำาหรบั
สร้างศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศของป่าดอนโจร ป่า
ชุมชนของหมู่บ้านเน้ือท่ี 2,800 ไร่ ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
เมื่อปี 2553

4. โครงก�รแลกเปล่ียนและพัฒน�องค์คว�มรู้ 
คิวบิก (Cubic)

บริษัทฯ มีแผนดำาเนินโครงการ Cubic เพื่อแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน ESG (Environment Social &  
Governance) ระหว่างบุคลากรของบริษัทฯ นักวิชาการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ โดยจัดโครงการในลักษณะหลักสูตร
อบรม เสวนา มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ พนักงานบริษัทฯ 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป จะเริ่มดำาเนินการในไตรมาส 2 
ของปี 2558

8. การจัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนอืจากการรายงานตอ่ผูถ้อืหุน้ในรายงานประจำาปีแลว้ 
บริษัทฯ ยังจัดทำารายงานความย่ังยืน (Sustainability Report) 
ประจำาปี 2557 ตามแนวทางของ GRI ในระดับ G4 
(หมายเหต:ุ รายงานความยัง่ยนืประจำาปี 2556 GRI ในระดับ 
G3.1 GRI Checked Level A) นอกจากนัน้ ยงัจัดทำารายงาน 
Communication on Progress เสนอต่อ UN Global 
Compact ในระดับ Advance และมีแผนจัดทำารายงาน 
Integrated CSR ประจำาปี 2557 - 2558 รายละเอียด  
นำาเสนอในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th
ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนดำาเนินการโครงการที่กล่าวมา 
ข้างต้นทั้งหมดต่อเนื่องจาก ปี 2557 ทั้งการขยาย ต่อยอด  
และพัฒนา ให้มีคุณค่าและมูลค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ 
สูงข้ึน และสร้างข้อผูกพันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพ่ิมข้ึน 
 
ปัจจุบนับรษิทัฯ มีการประเมินความเสีย่งของคู่ค้า โดยคำานงึ
ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล
กิจการของคู่ค้าด้วยการวิเคราะห์ความสำาคัญของคู่ค้า  
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำากับดูแลกิจการของคู่ค้า (ESG Risk Assessment)  มุ่งเน้น 
การระบคุวามเสีย่งตอ่ความยัง่ยนืขององค์กรในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดหา เช่น การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือ 
ไม่ซื้อสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ความสำาคัญของคู่ค้า
4. การจัดทำามาตรการเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
คู่ค้า โดยมีมาตรการหลักๆ ดังนี้
4.1 คู่ค้าหลัก (Critical Supplier) ต้องได้รับการตรวจสอบ
ทกุปี มีการเยีย่มชมพ้ืนทีแ่ละสมัภาษณผ์ูจั้ดการและพนกังาน 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4.2 คู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier) คู่ค้ากลุ่มนี้จะต้อง
ผ่านการประเมินคู่ค้าหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของคู่ค้าของบริษัทฯ บนพ้ืนฐาน 
ความเช่ือม่ันว่า ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
เป็นปัจจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 
และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุที่โครงการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้
ผนวกอยู่ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี และทิศทางการเติบโตของ 
บริษัทฯ ตามรายละเอียดในหน้า 70 ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่านจึงม่ันใจได้ว่า บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจด้วยความ 
รับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ป่าดอนโจร
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บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ที่จะ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร ให้
ประสบความสำาเร็จเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนี้บริษัทฯ ยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้าน
คอรร์ปัชนั ซ่ึงกำาหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นแนวทาง
ในการดำาเนินการให้บังเกิดผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน แสดงถึงความ
พร้อมทั้งนโยบาย โครงสร้างองค์กรที่รองรับและขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
ที่อาจเกิดขึ้น   

การดำาเนินงานต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีคำาสั่งเรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-
Corruption Policy) ฉบับที่ 019/2556 เพื่อใช้ทั่วทั้งองค์กร
และบริษัทในเครือ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน 
ตามช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เชิญ
วิทยากรจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จำากัด มาให้ความรู้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
นอกจากน้ันยังได้ทำาการอบรมผู้บริหาร และพนักงานในสายงาน 
ต่างๆ ตามแผนฝึกอบรม ได้แก่ สายงานพาณิชยกิจและ 
การตลาด สายงานจัดซือ้จัดหาและบรหิาร สายงานทรพัยากร
บุคคล และสายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จำานวนประมาณ 400 คน

การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ถอืวา่เป็นหลักการทีส่ำาคัญของการ
บริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มปตท.ทั้งหมด ในปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเปิดตู้ ปณ. 35 ช่องทางร้องเรียนใหม่ผ่านสำานักตรวจสอบภายใน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
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พนักงานให้ความสนใจ รับฟังนโยบายของผู้บริหารสูงสุดในงาน PTT Group CG Day, The Power is in Your Hands

กรรมการและผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ปฏิญาณรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับพนักงาน 7 บริษัท
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางกำากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำานึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำาธุรกรรมทางการค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำาหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอำานาจในการควบคุม ปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เป็นการนำาเสนอ การใหค้ำาม่ันสญัญา การขอ การเรยีกรอ้ง การใหห้รอืรบัสนิบน การกระทำาหรอืพฤตกิรรม
ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการอยู่

2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายในและนอกองคก์ร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และความร่วมมือที่ยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทำาคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ

3. บริษัทฯ จะจัดทำากระบวนการปฎิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฎิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำาหนด แต่หากเป็นผู้กระทำาคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่กำาหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อแสดง
ถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน อันจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

2557 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “PTT Group CG Day 
2014” เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2557 ภายใต้ชื่อ “The 
Power is in Your Hands” โดยเน้นความสำาคัญของการ
ทำางานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้ระบบการตรวจสอบเป็นไป
อย่างอิสระ เที่ยงธรรม

บริษัทฯ ได้มีการมอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง” (Diamond 
Award) ให้กับหน่วยงานที่มีการกำากับดูแลด้านการควบคุม
ภายในทีเ่ป็นเลศิเป็นประจำาทกุปี  นอกจากนัน้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมขี้อแนะนำาให้บริษัทฯ เปิดตู้ ป.ณ.35  สำาหรับเปน็
ช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 
ต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมข้อมูลรั่วไหล ช่วยป้องกันผู้แจ้ง
เบาะแส และให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สำาหรับกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน 
สูส่งัคมและเยาวชนนัน้  บรษิทัฯ ได้จัดกจิกรรมเพ่ือการศกึษา 
ผา่นโครงการ “๑ ชว่ย ๙” โดยรว่มกบัสถาบนัการเงิน 6 แหง่ 
และ สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงในงานได้สื่อสารถึง
แนวคิดด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับคณาจารย์ และ
นกัเรยีน รวมทัง้สือ่มวลชน และผูม้ารว่มงานจำานวนประมาณ 
200 คน

สำาหรับการดำาเนินงานในอนาคตนั้น บริษัทฯ ไดว้างแผนการ
ปฎิบัติงานต่อต้านคอร์รัปชันต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 
โดยมุ่งเนน้การพัฒนาแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัการประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ใหร้ดักมุยิง่ขึน้ จัดกจิกรรมรณรงค์รวมทัง้วางแผนการจัดการ
อบรมผูบ้รหิารและพนกังานทีส่ำานกังานกรงุเทพฯ และระยอง
ในแต่ละสาขาวิชาชีพให้ครบทุกสายงานภายในปี 2559

ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะดำาเนินการด้วยการสนับสนุนจาก 
ทุกภาคส่วนในองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
คอร์รัปชัน อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
และยั่งยืน สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดไว้
ในอนาคต



โครงสร�างองค�กร

โครงสร�างการจัดการ

ข�อมูลทั่วไป

MANAGEMENT
STRUCTURE
โครงสร�างการจัดการ



โครงสร�างองค�กร

โครงสร�างการจัดการ

ข�อมูลทั่วไป

MANAGEMENT
STRUCTURE
โครงสร�างการจัดการ



สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานแผนธุรกิจองค�กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ
ป�โตรเคมี

สายงานปฏิบัติการ
การกล่ัน

สายงานว�ศวกรรม
และบำรุงรักษา

สายงานสนับสนุน
ปฏิบัติการผลิต

สายงานเทคโนโลยี
และปฏิบัติการที่เป�นเลิศ

ฝ�ายบร�หารเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี

ฝ�ายบร�หารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกลั่น

สายงานวางแผน
จัดหาและค�าวัตถุดิบ

สายงานการตลาด

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

สายงานบัญชี

สายงานจัดซื้อ
และบร�หาร

สายบัญชีและการเง�น

โครงสร�างองค�กร

คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

สำนักกิจการองค�กร สำนักว�จัยและพัฒนา

สำนักบร�หารความยั่งยืน
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โครงสรา้งการจัดการ

รายชื่อกรรมการ ตำแหน�งในคณะกรรมการบร�ษัทฯ / คณะกรรมการชุดย�อย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร (1)   ประธานกรรมการ

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

นายวุฒิสาร ตันไชย    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/
    กรรมการบร�หารความเส่ียง

นายวัชรกิติ วัชโรทัย (2)   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

นายสุรงค� บูลกุล    กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

นายสรัญ รังคสิร�    กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หารความเส่ียง

นายกฤษฎา อุทยานิน (2)   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายทรงภพ พลจันทร�   กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายประมวล จันทร�พงษ� (3)   กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

นายสมนึก บำรุงสาลี (4)   กรรมการ

นายสมบัติ นราวุฒิชัย (2)   กรรมการ

พลโทสสิน ทองภักดี (5)   กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

นายประสิทธ� ์สืบชนะ (6)   กรรมการ

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ   กรรมการ/ กรรมการบร�หารความเส่ียง/กรรมการผู�จัดการใหญ�/
    เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 15 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน) ได้แก่

หมายเหตุ : (1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557  
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพื่อทดแทน นายณรงค์กร ชวาลสันตติ กรรมการที่ลาออก 
     (2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย นายกฤษฎา อุทยานิน และนายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 
     กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 
     (3) นายประมวล จันทร์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557  
     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อทดแทน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กรรมการที่ลาออก 
     (4) นายสมนึก บำารุงสาลี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557  
     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 
     (5) พลโทสสิน ทองภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557  
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพื่อทดแทน นายเจตน์ ธนวัตน์ กรรมการที่ลาออก 
     (6) นายประสิทธิ์ สืบชนะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2557  
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทดแทน นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการที่ลาออก
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กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชือ่แทนบรษัิทฯ 
ตามหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล กรมพัฒนาธรุกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ  ได้แก่ นายวุฒิสาร 
ตันไชย นายวัชรกิติ วัชโรทัย นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
นายสุรงค์ บูลกุล และนายสรัญ รังคสิริ กรรมการสองในห้า
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจำานวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน 
ราชอาณาจักรและกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด
2. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
3. มีคุณสมบตัแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และข้อกำาหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มี
ลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะ
รัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ง
5. มีกรรมการอิสระท่ีมีความเป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการท้ังหมด และต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 3 คน
6.  มีความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์
ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการทัง้คณะ มีสดัสว่นทีเ่หมาะสมและครบถว้นด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อัน
จะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีอยา่งนอ้ย 3 คน ผูมี้ความรูด้้านกฎหมายอยา่ง
น้อย 1 คนและผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย  
1 คน
7. มีคุณลักษณะ และภาพลักษณท์ีส่นบัสนนุและสง่เสรมิการ
ดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือสร้างคุณค่าให้
แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ  
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and 
Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม เป็นต้น
8. หากเคยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการ
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย
9. กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
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วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

การแต่งตั้งและพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และ 
การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
ก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัทฯ

1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูมี้อำานาจเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะทำาหนา้ทีคั่ดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง     
    เสียง
(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น 
 รายบคุคล หรอืเป็นครัง้เดียวเตม็ตามจำานวนกรรมการ 
 ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ทั้งนี้ตามแต่ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง 
 ลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล หรอื 
 เป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง 
 จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ตามจำานวนหุน้ทีผู่ถ้อื 
 หุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ 
 แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียง 
 ใดไม่ได้
(3) บคุคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดับลงมาเป็น 
 ผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จำานวนกรรมการ 
 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคล 
 ซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
 เท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 
 ในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็น 
 ผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการและคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลอืกกรรมการ
คนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพ่ือปฏบิตัิ
หน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการ 
มอบหมาย
3. ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 
ถดัไปเวน้แตว่าระของกรรมการทีว่า่งลงจะเหลอืนอ้ยกวา่สอง
เดือนบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ 
ตนแทนโดยมติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการ

แทนนี ้ตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่อง
จำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
4. กรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืนอ้ยกวา่จำานวน
ทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ ใหก้รรมการทีเ่หลืออยูก่ระทำาการในนาม
ของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะการจัดใหมี้การประชมุผูถ้อืหุน้
เพ่ือเลอืกตัง้กรรมการแทนตำาแหนง่ทีว่า่งทัง้หมดเทา่นัน้โดย
ให้กระทำาภายหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทฯ

1. ครบวาระ 3 ปี โดยข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดว่าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวน 1 
ใน 3 ของจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ออกจากตำาแหน่ง ถ้า
จำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคน
ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะ
พ้นจากตำาแหนง่เม่ือตายหรอื ลาออกหรอื ขาดคุณสมบตัหิรอื
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกำาหนดหรอื ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุ้นลงมติให้ออกหรือ ศาลมีคำาสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออกตอ่
บริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ  
ทัง้ปวงใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคับบรษิทัฯ  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
อำานาจหนา้ที ่และความรบัผดิชอบทีส่ำาคัญของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
1. จัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดใหมี้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตรวจสอบบญัชงีบดุลและ
บัญชีกำาไรขาดทุนและให้นำาเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีภายในกำาหนด 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีและให้ส่งสำาเนาบัญชีงบดุลและ
บัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรวมทั้งรายงาน
ประจำาปขีองคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มชีื่อ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
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3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน 
ต่อครั้ง
4. แต่งต้ังและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมาย 
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำาการแทนได้
5. พิจารณาจ่ายเงนิบำาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ทำากิจการให้กับบริษัทฯ
6. พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7. จัดใหมี้การประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจำาปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ 
โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบัติหน้าที่แทนคณะ
กรรมการก็ได้
นอกจากนี้การดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้อง
ได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่
สามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนกอ่นดำาเนนิการในเรือ่ง
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่น
ที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชน
มาเป็นของบริษัทฯ
3.  การทำา แกไ้ข หรอืการเลิกสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการ
ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
5. การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กำาไร ขาดทุนกัน
6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตาม
ภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายในการปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อื
หุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ย
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ เวน้แตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูมี้อำานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อำานาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอื
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ
อย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัทใหญ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำารายการ
ทางการค้าทีก่ระทำาเป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ การเชา่หรอื
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน 
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ 
ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะ
ต่ำากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีดั้งกลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่น
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูมี้อำานาจควบคุม หรอืหุน้
ส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึ
การใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำา
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำาแหนง่ บรษิทัฯ จะสรรหา
ผูท่ี้มีคุณสมบตัเิหมาะสมและมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ
มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทัง้รกัษาจำานวนกรรมการอิสระ
ใหค้รบถว้นตามเกณฑข์องคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุและ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการคน
อ่ืนๆ หากตอ่มามีคุณสมบตักิรรมการอิสระตามทีก่ำาหนดเม่ือ
ใด กรรมการคนนัน้ๆ กมี็ฐานะเป็นกรรมการอิสระของบรษิทัฯ
โดยทันที
อำ�น�จหน้�ที่และบทบ�ทของประธ�นกรรมก�ร 

เพ่ือใหก้ารแบง่แยกอำานาจหนา้ทีใ่นเรือ่งการกำาหนดนโยบาย
ของบรษิทัฯ และการบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน บรษิทัฯ จึงกำาหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอด
จนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชมุใหมี้ประสทิธภิาพเป็น
ไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคับบรษิทัฯ สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำานาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กำาหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ ดีคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ
โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองการ
ดำาเนินงานที่สำาคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพเพ่ือนำาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่านดังนี้
(1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และมีกรรมการอย่างน้อย 
1 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่
จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
นายทวีศักด์ิ เตชะไกศยะ ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 
3 ปี กรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
ให้กลับเข้ารับตำาแหน่งได้อีก

1 2 3
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อำ�น�จและหน้�ที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจและหนา้ทีต่ามทีก่ำาหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 กฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง 
ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับ 
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็น
อิสระเพ่ือทำาหนา้ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีเ้พ่ือใหม่ั้นใจวา่รายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดังกลา่วลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบด้วยขอ้มูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือ 
  ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 
  ภายในของบริษัทฯ
6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
  และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์
6.6 จำานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการ 
  เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ได้รับการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควร 
  ทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ 
  รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 
2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระดังนี้
(1) นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและ 
 (กรรมการอิสระ) กำาหนดค่าตอบแทน 
(2) นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการสรรหาและกำาหนด 
 (กรรมการอิสระ) ค่าตอบแทน 
(3) นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการสรรหาและกำาหนด 
  ค่าตอบแทน
นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ของคณะกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีวาระการ
ดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ปี กรรมการทีพ้่นตำาแหนง่ตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งได้อีก
อำ�น�จและหน้�ที่

คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่
หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
1.  พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ
2. พิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก ่เงินเดือน 
ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ

1 2 3
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3. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหาและ 
การกำาหนดค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
4. คัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีตำาแหน่งว่างหรือกรรมการ
บริษัทครบวาระการดำารงตำาแหน่ง
5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการรายปีเพ่ือนำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินผลประจำาปี
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาประเมินผลเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ
8. ปฏิบตังิานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย
หรือตามที่เห็นเหมาะสม อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแนของกรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่

 

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระดังนี้
(1) นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการกำากับดูแล 
 (กรรมการอิสระ) กิจการที่ดี 
(2) นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
  ที่ดี 
(3) พลโทสสิน ทองภักดี กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
 (กรรมการอิสระ) ที่ดี
นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี

คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ มีวาระการดำารงตำาแหนง่
คราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งได้อีก

อำ�น�จและหน้�ที่

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ
2. กำากบัดูแลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
ฝ่ายจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง
การปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับธุรกิจและองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง
4. อนุมัติแผนปฏิบัติงานกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ประจำาปีและเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ

 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่าง
คล่องตัว มีผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ และดำาเนินไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกำาหนด โดย
คำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายสรัญ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
(2) นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (กรรมการอิสระ) 
(3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
แผนธุรกิจองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งได้อีก

1 2 3
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อำ�น�จและหน้�ที่

1. กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหาร
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำาหนดเเผนจัดการความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ 
(เช่น สัญญา ซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำาหนดส่วนต่าง
ราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ)
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
5. ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานการกำากับผลการประเมินความเสี่ยง และการ
ดำาเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ
เป็นประจำา ในกรณทีีมี่เรือ่งสำาคัญซ่ึงกระทบตอ่บรษิทัฯ อยา่ง
มีนัยสำาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการ
ดำาเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยง
อยา่งตอ่เนือ่ง ใหส้อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิ (Corporate Plan) 
และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา
8. ปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ  
มอบหมาย
9. กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหาร
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. กำาหนดเเผนจัดการความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
11. พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ 
(เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำาหนดส่วนต่าง
ราคาในการลดความเสี่ยงบริษัทฯ)
12. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
13. ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
14. รายงานการกำากับผลการประเมินความเสี่ยง และการ
ดำาเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ
เป็นประจำา ในกรณทีีมี่เรือ่งสำาคัญซ่ึงกระทบตอ่บรษิทัฯ อยา่ง
มีนัยสำาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด

15. สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการ
ดำาเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยง
อยา่งตอ่เนือ่ง ใหส้อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิ (Corporate Plan) 
และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา

การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงมีหน้าที่ในการดูแลแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูก้ำาหนดนโยบายในภาพรวม และ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเพียงพอของ
การบริหารความเสี่ยง   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งในระดับจดัการเพ่ือทำาหนา้ทีต่รวจ
สอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น 1. คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management Committee) ซึ ่งมีกรรมการผู ้จัดการใหญ่
เป็นประธาน และ 2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้าน
ห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงินมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน เป็นประธาน เป็นต้น กรรมการบริหาร
ความเสีย่งดังกลา่วจะตอ้งจดัใหมี้การวเิคราะหป์ระเมินความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ แนวโนม้ผลกระทบตอ่บรษิทัฯ ทัง้ภายใน
และภายนอก และจะต้องมีการจัดทำารายงานประเมินผล
ความเสี่ยง (Risk Management Report) รายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือ
พิจารณากลัน่กรองกอ่นนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่ไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบรษิทัฯ เพ่ือนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
นโยบายปิดกั้นผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยในการสรรหาผู้บริหารนั้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณท์ีเ่หมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารของ 
บริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  สำาหรับ
การสรรหากรรมการนั้น มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา
เม่ือคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือก
รายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดกรอง
ตามคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการบรษิทัฯ และตามเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้ประกอบ
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1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทักษะจำาเป็น
ทีค่ณะกรรมการยงัขาดอยู ่รวมถงึความสอดคล้องกบัทศิทาง
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย
ทั้งเพศ อายุ ความชำานาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board 
Diversity) เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่เป็น 
Directors' Pool ประกอบการพิจารณาด้วย (ปัจจุบันมี
กรรมการที่มีรายชื่อใน Directors' Pool 2 ท่าน)
2. ตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
หน่วยงานกำากับดูแล
3. พิจารณาการอุทศิเวลาของกรรมการ (กรณกีรรมการเดิม) 
จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
4. กรณกีารเสนอแตง่ตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด และ 
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนความจำาเป็นในการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มเติม
5. พิจารณาวาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการอิสระ โดย
หากเป็นกรรมการอิสระเดิมทีจ่ะกลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่อีก จะ
ต้องมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
6. ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่
กำาหนด เพ่ือใหม่ั้นใจวา่บคุคลดังกลา่วมีความยนิดีทีจ่ะมารบั
ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง
7. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อม
คุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำาดับเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
สำาหรับคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ 
และเกณฑ์การดำารงตำาแหน่ง อาทิ คุณสมบัติความเป็น
กรรมการอิสระ เป็นตน้ เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา
อนุมัติ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า 
ตลอดปี โดยในปี 2557 มีกำาหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
ในทกุวนัอังคารสปัดาหท์ีส่ามของเดือน และอาจมีการประชมุ
วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการบริษัท

จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีราย
ละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อน
การประชมุประมาณ 5-7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาก่อนการประชุม
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง 
มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2 ครั้ง มีการประชุมโดย
ไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อกำาหนด ทบทวน 
วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร 1 ครั้ง โดยในการ
ประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมี
สว่นได้สว่นเสยีในแตล่ะวาระการประชมุ จะไม่เขา้รว่มประชมุ
หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยจะบันทึกในรายงานการ
ประชุมอย่างชัดเจน

อำานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และ
นโยบายทีส่ำาคัญ เชน่ นโยบายการบรหิารความเสีย่ง นโยบาย
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั รวมถงึเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน 
และงบประมาณประจำาปี
2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการ
ลงทุนของบริษัทฯ
3. อนุมัติการขอซื้อขอจ้าง ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ได้รับมอบอำานาจไว้ในแต่ละ
รายการ
4. อนุมัติการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ ภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ  และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญตามเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำาหนด รวมถงึตดิตามดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกำาหนดไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. อนุมัติการประเมินผล และการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
ค่าตอบแทนพนักงานประจำาปี
7. อนุมัติการเสนอรายชื่อผู้บริหาร เพ่ือไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน ตามสัดส่วน
การถือหุ้น    
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2557

รายชื่อคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
(จำนวน 15 คน)
จำนวนการประชุม

ทั้งป� 13 ครั้ง

คณะกรรมการบร�หาร (11)

(จำนวน 5 คน)
จำนวนการประชุม

ท้ังป� 8 คร้ัง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(จำนวน 3 คน)
จำนวนการประชุม

ทั้งป� 12 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
(จำนวน 3 คน)

จำนวนการประชุม
ทั้งป� 7 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนด
ค�าตอบแทน

(จำนวน 3 คน)
จำนวนการประชุม

ทั้งป� 9 ครั้ง

4/4

13/13

13/13

12/13

12/13

13/13

10/12

13/13

12/13

13/13

8/9

8/9

4/4

1/1

13/13

6/6

1/1

1/1

5/7

9/9

9/9

6/9

-

-

8/8

-

7/8

7/8

-

-

-

-

-

-

-

-

8/8

6/6

-

-

-

-

-

-

-

12/12

-

-

-

-

-

-

2/2

12/12

-

7/7

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

6/6

-

4/4

-

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

3/4

-

-

-

9/9

-

8/9

-

-

9/9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร (1)

นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�

นายวุฒิสาร ตันไชย

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

นายสุรงค� บูลกุล

นายสรัญ รังคสิร�

นายสมบัติ นราวุฒิชัย (2)

นายทรงภพ พลจันทร�

นายกฤษฎา อุทยานิน

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�

นายสมนึก บำรุงสาลี (3)

นายประมวล จันทร�พงษ� (4)

พลโทสสิน ทองภักดี (5)

นายประสิทธ� ์สืบชนะ (6)

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

นายชายน�อย เผ่ือนโกสุม (7)

นายว�ช�ต ปล่ังศร�สกุล (8)

พลโทปร�ชา วรรณรัตน� (8)

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (9)

นายณรงค�กร ชวาลสันตติ (10)

นายเจตน� ธนวัฒน� (10)

นายวรว�ทย� ชัยลิมปมนตร� (10)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

หมายเหตุ :  
  (1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 
  (2) นายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2557 
  (3) นายสมนึก บำารุงสาลี ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 
  (4) นายประมวล จันทร์พงษ์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2557 
  (5) พลโทสสิน ทองภักดี ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 
  (6) นายประสิทธ์ิ สืบชนะ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 
  (7) นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย) 
  (8) นายวิชิต ปล่ังศรีสกุล พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย) 
  (9) พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
  (10) นายณรงค์กร ชวาลสันตติ นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
  (11) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 ได้มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร  
  และแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในปี 2557คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังไม่มีการประชุม
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2557

โบนัสกรรมการ: การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัว 
ทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำาไรของบริษัทฯ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ได้อนุมัติเงินโบนัสกรรมการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2556 เป็นเงินจำานวน 8 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 0.97% ของกำาไรสุทธิ โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี

คณะกรรมการ ค�าตอบแทนรายเดือน/คน เบี้ยประชุมต�อครั้ง/คน

60,000 บาท
45,000 บาท

-
-

60,000 บาท
45,000 บาท

60,000 บาท
45,000 บาท

1. คณะกรรมการบร�ษัทฯ

   ประธานกรรมการ
   กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย�อย ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบร�หาร และกรรมการชุดย�อยอ่ืนท่ีอาจมีการแต�งตั�งข�น้ในอนาคต
   ประธานกรรมการ
   กรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาแนวทางการกำาหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางกำาหนด 
ค่าตอบแทน ดังนี้
1. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
2. กำาหนดฐานค่าตอบแทนโดยคำานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน  
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบัติของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันซ่ึงมีขนาด
ของธรุกจิใกล้เคียงกนั รวมถงึความเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิ 
และใช้ข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยประกอบการพิจารณา โดยค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานของกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกนัตามการสำารวจล่าสดุของ IOD ปี 2557
3. ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย
4. ตำาแหนง่ประธานกรรมการบรษิทัฯ และประธานกรรมการ
ชดุยอ่ยอ่ืนๆ กำาหนดอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมเตมิจากอัตราค่า
ตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
5. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึง 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต 
กำาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำานวน
ครั้งที่เข้าประชุม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2556 ดังนี้
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ในปี 2557  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ค�าตอบแทน
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย�อย
โบนัส รวม

นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร (1)

นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�

นายวุฒิสาร ตันไชย

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

นายสุรงค� บูลกุล

นายสรัญ รังคสิร�

นายสมบัติ นราวุฒิชัย (2)

นายทรงภพ พลจันทร�

นายกฤษฎา อุทยานิน

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�

นายสมนึก บำรุงสาลี (3)

นายประมวล จันทร�พงษ� (4)

พลโทสสิน ทองภักดี (5)

นายประสิทธ� ์สืบชนะ (6)

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

นายชายน�อย เผ่ือนโกสุม (7)

นายว�ช�ต ปล่ังศร�สกุล (8)

พลโทปร�ชา วรรณรัตน� (8)

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (9)

นายณรงค�กร ชวาลสันตติ (10)

นายเจตน� ธนวัฒน� (10)

นายวรว�ทย� ชัยลิมปมนตร� (10)

รวม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

648,556

2,697,957

2,447,535

1,767,957

1,931,056

1,510,422

949,355

1,882,112

1,662,957

2,157,957

753,000

1,125,000

405,000

109,500

1,590,633

1,511,746

487,112

627,957

882,323

1,257,957

1,392,957

1,017,323

28,816,372

(หน�วย: บาท)

232,500

540,000

540,000

540,000

540,000

540,000

499,355

540,000

540,000

540,000

393,000

405,000

180,000

64,500

540,000

334,000

45,000

45,000

270,000

360,000

360,000

360,000

8,408,355

240,000

585,000

585,000

540,000

540,000

585,000

450,000

585,000

540,000

585,000

360,000

360,000

180,000

45,000

585,000

360,000

45,000

45,000

225,000

405,000

405,000

270,000

8,520,000

-

1,080,000

900,000

195,000

675,000

315,000

-

405,000

90,000

540,000

-

360,000

45,000

-

360,000

360,000

45,000

45,000

-

-

135,000

-

5,550,000

176,056

492,957

422,535

492,957

176,056

70,422

-

352,112

492,957

492,957

-

-

-

-

105,633

457,746

352,112

492,957

387,323

492,957

492,957

387,323

6,338,017

หมายเหตุ :     (นอกเหนือจ�กค่�ตอบแทนดังต�ร�งข้�งต้น บริษัทฯ ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนหรือสวัสดิก�รในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมก�ร)

  (1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 
  (2) นายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 
  (3) นายสมนึก บำารุงสาลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 
  (4) นายประมวล จันทร์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 
  (5) พลโทสสิน ทองภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 
  (6) นายประสิทธ์ิ สืบชนะ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 
  (7) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย) 
  (8) นายวิชิต ปล่ังศรีสกุล พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 (พ้นจากกรรมการชุดย่อยโดยปริยาย) 
  (9) พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
  (10) นายณรงค์กร ชวาลสันตติ นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2557
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อ (1)ลำดับที่

สัดส�วนการถือหุ�น/

จำนวนหุ�น

ณ 31 ธ.ค. 56

ทุนชำระแล�ว

20,434,419,246 บาท

ณ 31 ธ.ค. 57

ทุนชำระแล�ว

20,434,419,246 บาท

สัดส�วนการถือหุ�น/

จำนวนหุ�น

จำนวนหุ�นเพิ่ม (ลด)

ระหว�างป�

นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร (2)

คู�สมรส

นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
คู�สมรส
นายวุฒิสาร ตันไชย

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

คู�สมรส
นายสุรงค� บูลกุล

คู�สมรสและบุตรท่ียัง
ไม�บรรลุนิติภาวะ
นายสรัญ รังคสิร�
คู�สมรส

นายกฤษฎา อุทยานิน

นายทรงภพ พลจันทร�
คู�สมรส

นายธรัมพ� ชาลีจันทร�
คู�สมรส
นายประมวล จันทร�พงษ�
คู�สมรส

นายสมนึก บำรุงสาลี 
คู�สมรส
นายสมบัติ นราวุฒิชัย
คู�สมรส
พลโทสสิน ทองภักดี
คู�สมรส
นายประสิทธ� ์สืบชนะ
คู�สมรส

นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ (3)

คู�สมรส

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

-

-

-

-
-

0.00127
260,250

-
0.00017
35,000

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.02447
5,000,000

-

0.00005
10,000
0.00044
90,000

-

-
-

0.00127
260,250

-
0.00017
35,000

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.02936
6,000,000

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,000,000
- 

หมายเหตุ :     (1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 
     (2) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557  
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 
     (3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 จำานวน 1,000,000 หุ้น
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เลขานุการบริษัท 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเตมิ พ.ศ.2551 และหลกัการกำากบัดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
แต่งต้ังนางสาวมนวิภา จูภิบาล เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุม 
คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 เพ่ือทำาหน้าท่ีตามมาตรา 
89/15 พระราชบญัญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
โดยเลขานกุารบรษิทัตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความรบัผดิชอบความ
ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 
• ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำาคัญแก่คณะกรรมการ
• จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ 
ข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
• จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ ทะเบียน กรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด
• จัดทำาข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
และการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือการรบัรองการเป็นสมาชกิ หรอื
การประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• รับผิดชอบงานต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการ 
ปฎิบัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

ผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท
น�งส�วมนวิภ� จูภิบ�ล

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท (ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน)
สัดส่วนก�รถือหุ้น: ไม่มี
ประวัติก�รศึกษ�  
• ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารทางการเมือง) วิทยาลัยสื่อสาร 
  การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติก�รฝึกอบรมจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Company Secretary  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
ประวัติก�รฝึกอบรมสัมมน�ที่เกี่ยวข้อง   
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Fundamental Practice  
  for Corporate Secretary สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• หลักสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
  จดทะเบียน (TLCA)  
• ร่วม CS Networking, TLCA ต้ังแต่ปี 2554  
• CGR Workshop : Enhancing Good Corporate based on  
  CGR Scorecard  
• หลักสูตร CSR Thailand Conference : CSR Roadmap for ASEAN 
• หลักสูตร London Global Convention on Corporate Governance 
  and Sustainability ปี 2554 และ 2557  
• หลักสูตร Thailand’s 5th National Conference on Collective  
  Action Against Corruption (CAC)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น  
• ผู้จัดการฝ่ายกำากับและส่ือสารองค์กร และเลขานุการบริษัท  
  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จำากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน   
• รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร   
  และเลขานุการบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)  
• เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
• เลขานุการคณะกรรมการจัดการ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�ร: ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพ่ือช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำาส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดย
พิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ 
ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
น�ยทวีศักดิ์ เดชะไกศยะ

ดำารงตำาแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน)
สัดส่วนก�รถือหุ้น: ไม่มี
ประวัติก�รศึกษ�  
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Central Oklahoma, USA 
• เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ Middle Tennessee State University, 
  USA
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น  
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
• ผู้จัดการส่วน ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
  ส่ิงแวดล้อม
ปัจจุบัน   
• ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�ร: ไม่มี
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การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (ณ วันที่ 2 มกราคม 2558)

รายชื่อ (1) อายุ
สัดส�วนการถือหุ�น/

จำนวนหุ�น

ณ 31 ธ.ค. 56
ทุนชำระแล�ว

20,434,419,246 บาท

0.02447
5,000,00057

63 0.0411
840,000

0.00656
1,340,000 500,000

-

-

-56 - -

- -

- -

สัดส�วนการถือหุ�น/
จำนวนหุ�น

ณ 2 ม.ค. 58
ทุนชำระแล�ว

20,434,419,246 บาท

0.02936
6,000,000

จำนวนหุ�นเพิ่ม (ลด)

1,000,000นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ (2)
กรรมการผู�จัดการใหญ�

คู�สมรส
1.

2.

3.

นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น (3)
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกล่ัน

คู�สมรส

น.ส.ดวงกมล เศรษฐธนัง
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น

0.00145
295,580
0.00008
15,900
0.00226
462,109

0.00000
1

0.00129
264,478

0.00051
103,600
0.00012
25,000
0.00045
92,721

49

53

-

-

-

- -

-

- - -

60

-

-57

-

-57

-

-

- -

57

-56

- - -

-

-

- -

- -

- -

-

- -

- -

-

-

- -

- -
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

นายธรรมศักด์ิ ป�ญโญวัฒน�กูล
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานบัญช�

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�ภู์วดล 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานการตลาด
คู�สมรส

นางศร�สุดา สุรเลิศรังสรรค� 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานจัดซ�อ้และบร�หาร

คู�สมรส

นายไกรสิทธ� ์อนุกูลอุทัยวงศ� 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานทรัพยากรบุคคล

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายพงศ�ประพันธ� ฐ�ตทว�วัตน� 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานปฏิบัติการกล่ัน

คู�สมรส

นายชลอ ภาณุตระกูล 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานพัฒนาธุรกิจ

คู�สมรส

นายประเวศ อัศวดากร 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักว�จัยและพัฒนา

คู�สมรส

นางอรพินท� เกตุรัตนกุล 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักบร�หารความย่ังยืน

คู�สมรส
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รายชื่อ (1)

นายทฤษฎี วัฒนางกูร
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

สัดส�วนการถือหุ�น/
จำนวนหุ�น

ณ 31 ธ.ค. 56
ทุนชำระแล�ว

20,434,419,246 บาท

สัดส�วนการถือหุ�น/
จำนวนหุ�น

ณ 2 ม.ค. 58
ทุนชำระแล�ว

20,434,419,246 บาท

0.00174
355,866

0.00063
129,351

0.00163
333,394

0.00174
355,801

0.00005
10,579

0.00031
63,292
0.00015
29,862

0.00103
210,440

0.00031
64,320

จำนวนหุ�นเพิ่ม (ลด)

--59

-

-52 -

-

-56 -

-60

- -

-53

-48

-

-49

-

-54

-

-57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- -

- -

นางสาวมนว�ภา จูภิบาล 
รักษาการผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สำนักกิจการองค�กร

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติการท่ีเป�นเลิศ

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายว�ช�ต นิตยานนท� 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานปฏิบัติการป�โตรเคมี 
และปฏิบัติหน�าท่ี กรรมการผู�จัดการบร�ษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายบุญเดช ภูร�ยากร 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� ปฏิบัติหน�าท่ี 
กรรมการผู�จัดการบร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด

คู�สมรส

นายว�รวัฒน� ศร�นรดิษฐ�เลิศ 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานว�ศวกรรมและบำรุงรักษา

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายศิร�เมธ ล้ีภากรณ� 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานแผนธุรกิจองค�กร

คู�สมรส

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานวางแผนจัดหาและค�าวัตถุดิบ

คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ

นายโพธ�วัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� ปฏิบัติหน�าท่ี 
กรรมการผู�จัดการบร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พีซ� จำกัด

คู�สมรส

อายุ

หมายเหตุ :    (1) รายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 (ณ วันที่ 2 มกราคม 2558)  
     (2) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซื้อหุ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 จำานวน 1,000,000 หุ้น  
     (3) นายพีระพงษ์ อัจฉริยชวีิน ซื้อหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 จำานวน 200,000 หุ้น และในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำานวน  
       300,000 ห ุน้
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ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำาความผิด
เกี่ยวกับ
1. การถกูกลา่วโทษหรอืถกูดำาเนนิคดีอาญาโดยหนว่ยงานที่
มีอำานาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำาอัน 
ไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซ้ือขายหลักทรพัยห์รอืสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 
ฉ้อฉล หรือทุจริต
2. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำาหนดตามคำาสั่งขององค์กรที่มี
อำานาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ
บริษัท
3. เคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำาความผิดตาม (1) 
หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำาความผิด
ตาม (1)

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจ
การอนุมัติในเรื่องสำาคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่าง
ชัดเจนในระเบียบและประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น 
ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ 
และการให้สินเชื่อ ประกาศฯ อำานาจการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประกาศฯ การอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี 
เป็นต้น
ขอบเขตอำานาจทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รบัมอบอำานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1. ดำาเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

ก. การเขา้ทำาสญัญา ขอ้ตกลงหรอืนติกิรรมใดๆ และการ     
 บอกเลิกสัญญา ข้อตกลงหรือนิติกรรมใดๆ และการ 
 เรียกร้อง ทวงถาม เอาคืน และรับจากนิติบุคคลหรือ 
 บุคคลใดๆ ซ่ึงจำานวนเงิน หนี้ ทรัพย์สิน และ 
 สิ่งทั้งปวง
ข. การลงนามในการทำาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซ่ึง 
 รวมถงึการเปิดบญัชเีงินฝาก การปิดบญัชเีงินฝาก การ 
 ทำาธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และ 
 การให้หลักประกันไม่ว่าในรูปแบบใด และดำาเนินการ 
 หรือติดต่อธุรกิจอื่นใด
ค. การลงนามรับรองความถูกต้อง หรือรับรองสำาเนา 
 ถกูตอ้งในเอกสารหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

 ขอ้บงัคับ และเอกสารทางทะเบยีนบรษิทัฯ และบรรดา 
 สัญญา ข้อตกลงหรือนิติกรรมต่างๆ
ง. การแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน 
 สอบสวนแทนบรษิทัฯ ใหด้ำาเนนิคดีอาญาตอ่นติบิคุคล 
 หรอืบคุคลหนึง่บคุคลใด มอบคดีตอ่พนกังานสอบสวน 
 ให้ดำาเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตลอดจนถอน 
 คำาร้องทุกข์คำากล่าวโทษ และแจ้งความในกรณีที่ 
 เอกสารหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหาย
จ. การดำาเนินการใดๆ เ พ่ือการเรียกให้ชำาระหนี้ 
 ทุกประเภท รับ ติดตาม เอาคืน ซึ่งเงิน หรือทรัพย์สิน 
 อื่นใดของบริษัทฯ จากนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ รวม 
 ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล เจ้าพนักงาน   
 พิทกัษท์รพัย ์และหนว่ยราชการ กระทรวง ทบวง กรม 
 ต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ 
 เกี่ยวข้อง
ฉ. การว่ากล่าว ดำาเนินการฟ้องคดี ดำาเนินคดี ทำาคำา 
 ใหก้ารตอ่สูค้ดี ฟ้องแยง้ ทำาคำาใหก้ารแกฟ้้องแยง้ การ 
 ดำาเนนิคดีทกุคดี ทกุชัน้ศาล การยอมรบัตามทีคู่่ความ 
 อีกฝา่ยหนึง่เรยีกรอ้ง การถอนฟ้องการประนปีระนอม 
 ยอมความ การสละสทิธิห์รอืการใชส้ทิธิใ์นการอุทธรณ ์
 หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ดำาเนิน 
 กระบวนพิจารณาคดี การบังคับคดีตามคำาพิพากษา  
 หรอืคำาสัง่ของศาลในคดีใดๆ ในทกุชัน้ศาล รวมทัง้ยืน่  
 ถอน หรือแก้ไขคำาฟ้อง คำาให้การ คำาฟ้องแย้ง คำาให้ 
 การแก้ฟ้องแย้ง คำาร้อง คำาแถลง ข้อต่อสู้ใดๆ ทาง 
 กฎหมาย การยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ โต้แย้งคำาขอรับ 
 ชำาระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ การดำาเนิน 
 การในทางกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่บริษัทฯ มีสิทธิ 
 ดำาเนินการเอาแก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ เพ่ือให้ 
 ชำาระหนี้สิน ค่าเสียหาย หรือชำาระเงิน หรือทรัพย์สิน 
 แกบ่รษิทัฯ หรอืเพ่ือใหน้ติบิคุคลหรอืบคุคลดังกล่าวรบั 
 ผิดทั้งในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือตามความผิด 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวล 
 กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมาย 
 อื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับทั้งหมดทั้งปวง
ช. การจำานำา รับจำานำา บังคับจำานำา ไถ่ถอนจำานำา การ 
 จำานอง รับจำานอง บังคับจำานอง ปลดจำานอง ไถ่ถอน 
 จำานอง โอนหรือรับโอนสิทธิการรับจำานอง ให้ความ 
 ยินยอมในฐานะผู้รับจำานอง ผู้รับจำานำา เกี่ยวกับ 
 ทรัพย์สิน ที่นำามาวางเป็นประกันกับบริษัทฯ รับโอน 
 กรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์ 
 จำานองหลดุเป็นสทิธ ิและใชส้ทิธหิกัลบกลบหนี ้รบัโอน 
 ทรพัยส์นิจากลกูหนี ้หรอืบคุคลภายนอก เพ่ือชำาระหนี ้
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 ของลูกหนี้แทนลูกหนี้ โอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
 และการเข้าประมูลทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
ซ. การยื่นเรื่องเสนอข้อพิพาท ให้การ หรือดำาเนิน 
 กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ รวมทัง้ทำาการแตง่ 
 ตั้งอนุญาโตตุลาการ ยื่นคำาร้อง คำาขอ หรือคำาฟ้องต่อ 
 ศาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใด เพื่อบังคับ 
 ตามคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ฌ. การติดต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม   
 กองต่างๆ ของรัฐ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ   
 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ นติบิคุคลหรอืบคุคลใดๆ   
 เกีย่วกบัการขออนมัุต ิการขออนญุาต การจดทะเบยีน   
 การทำาสัญญา การต่ออายุสัญญา การขอใบอนุญาต  
 การตอ่ใบอนญุาต การโอน การยกเลิก รวมทัง้การยืน่ 
 แบบแจ้ง รายการเพ่ือชำาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 (ภ.ร.ด.2) การยื่นคำาร้องขอให้พิจารณาใหม่ (อุทธรณ์)  
 ภาษีบำารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภาษีป้าย ภาษีสรรพากร  
 ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง รวมถึงการอุทธรณ์การประเมินภาษี ที่ 
 เกีย่วขอ้งท้ังปวง การชำาระค่าภาษตีา่งๆ ค่าธรรมเนยีม  
 นำาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ และดำาเนินการ 
 ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ รวมทั้งการขอคืน 
 เงินที่เกี่ยวข้องกับการนี้
ญ. การยืน่ขอรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  การแบง่แยกกรรมสทิธิ ์
 ทีดิ่น การรวบรวมทีดิ่น ขอทราบราคาประเมินทีดิ่น  ชี ้
 ระวังแนวเขตที่ดิน  และรับรองแนวเขตที่ดิน  ขอออก 
 โฉนดทีดิ่น หรอืเอกสารสทิธิท์ีดิ่น เชา่ทีดิ่น ใหเ้ชา่ทีดิ่น  
 ขอใชท้ีดิ่นของรฐั ตอ่กรมทีดิ่น สำานกังานทีดิ่นจังหวดั 
 ต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ฎ. ลงนามและยื่นคำาร้อง  คำาขอ  คำาคัดค้าน  คำาอุทธรณ์   
 และเอกสารอ่ืนใด ตลอดจนใหถ้อ้ยคำาตา่งๆ ตอ่หนว่ย 
 งานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ ของ 
 รัฐ หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ รวม 
 ทั้งขอคัดถ่ายเอกสาร ลงนามรับรองสำาเนาเอกสารใน 
 การดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ด้วย อาทิเช่น  
 หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 
 บริษัทฯ สำาเนาบัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้านที่ 
 เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. การบังคับบัญชาผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้างทุกตำาแหน่ง
ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

ก. การกำาหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ 
 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติ
ข. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหาร พนักงาน   
 ลูกจ้างของบริษัทฯ

3. การดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดยการออกเสียงลงมติในทุกเรื่องจะต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำาหนด
ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติให้
ทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจัดการ
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ และเสรมิสร้างความเชื่อมโยงและการประสาน
งานที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุก
สายงาน โดยมีรกัษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สำานกั
กจิการองค์กร และเลขานกุารบรษิทัทำาหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะ
กรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ มีการกำาหนดประชุมล่วงหน้าอาทิตย์
ละ 1 ครั้ง ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในปี 2557 มีการ
ประชุมรวม 43 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ตอ่กรรมการผูจั้ดการใหญ่ในการตดัสนิใจในประเด็นทีส่ำาคัญ
ต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ แผนการดำาเนินงานใน
ระยะยาว ผลการดำาเนนิงาน แผนการลงทนุ งบประมาณ การ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  รวมท้ังบริหาร 
จัดการให้เกิดระบบการทำางานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนี้
• พิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุน การจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการลงทุน และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• พิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณลงทุนที่สำาคัญภายใต้
อำานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่
• กำาหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้าง
กลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล
• ตดิตามความกา้วหนา้ และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
และบริษัทในเครือ
• พิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ
• พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัท บน
พ้ืนฐานขอ้มูลทีน่ำาเสนออยา่งครบถว้น ทัง้สถานการณบ์รษิทั 
ประเทศ และสถานการณ์โลก
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บรษิทัฯ มีการวดัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทกุระดับเป็น
ประจำาทุกปี โดยกำาหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ภายใตร้ะบบ PMS (Performance Management System) 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 2 ด้านคือ (1) 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 
เป็นภารกจิสำาคัญทีไ่ด้รบัการถา่ยทอดจากบรษิทัฯ ในแตล่ะปี
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำาเนินงานของ
บริษัท และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ (2) สมรรถนะ
ในการทำางาน (Competency) เปน็เครื่องมอืสำาหรับประเมนิ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซ่ึงกำาหนดให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน
สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ ได้กำาหนด 
ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
โดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณาทบทวนและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนมีการดำาเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณา (KPI) ต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในเดือนมกราคมของทุกปี
2. เม่ือผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหแ้จง้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ยืนยันรับทราบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ประเมินผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์และเหตุผลสนับสนุน
จากการปฏบิตังิานตลอดทัง้ปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นำา
เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนมัุตใินเดือนธนัวาคม
ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร 7 ตำาแหน่ง  
จำานวนรวม 54.60 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน 48.38 
ล้านบาท โบนัส 5.93 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ 0.30 ล้านบาท ตามรายชื่อ ดังนี้ 

รายชื่อ (1) ตำแหน�ง

1. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ

2. นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น

3. นายมานิตย� สุธาพร (2)

4. นายชาญศิลป� ตร�นุชกร (3)

5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง

6. นายว�ทวัส สวัสด์ิ-ชูโต (4)

7. นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี (5)

กรรมการผู�จัดการใหญ�

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกล่ัน

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายกฎหมาย

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายพาณิชยกิจและการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบัญช�และการเง�น

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายแผนธุรกิจองค�กร

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายบุคคลและบร�หาร

หมายเหตุ :    (1) รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งต้องเปิดเผยค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. 
     (2) นายมานิตย์ สุธาพร พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย และดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา  
     เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 
     (3) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด  
     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
     (4) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 
     (5) น.ส. อรวรรณ ลีลารัศมี พ้นจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร  
     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557



180•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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บร�ษัท

   1. บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทย�อย

   2. บร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด

   3. บร�ษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด

   4. บร�ษัท น้ำมัน ไออาร�พีซ� จำกัด

   5. บร�ษัท เทคโนโลยีไออาร�พีซ� จำกัด

   6. บร�ษัท ไออาร�พีซ� เอ แอนด� แอล จำกัด

   7. บร�ษัท รักษ�ป�าสัก จำกัด

   8. บร�ษัท อุตสาหกรรมโพลียูร�เทนไทย จำกัด

   9. บร�ษัท ไออาร�พีซ� พลังงาน จำกัด

บร�ษัทร�วม

10. บร�ษัท พีทีที โพลีเมอร� มาร�เก็ตต้ิง จำกัด

11. บร�ษัท พีทีที เอนเนอร�ย่ี โซลูช่ัน จำกัด

12. บร�ษัท อูเบะ เคมิคอลส� (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน)

13. บร�ษัท ระยองอะเซททีลีน จำกัด

14. บร�ษัท ไออาร�พีซ� คลีน พาวเวอร� จำกัด

X / / / / / / / / / / / / / /, //

X

X

X

X

//

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

X

X

X

/, //

/

/

/

/

/

/ // ////

/

บร�ษัทท่ีเก่ียวข�อง

15. บร�ษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

16. บร�ษัท ปตท สผ.จำกัด (มหาชน)

17. บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

18. บร�ษัท ไทยออยล� จำกัด (มหาชน)

19. บร�ษัท ไทยลู�บเบส จำกัด (มหาชน)

20. บร�ษัท บางจากป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน)

21. บร�ษัท สตาร�ป�โตรเลียมร�ไฟน�น่ิง จำกัด (มหาชน)

22. บร�ษัท พีทีที โพลีเมอร� โลจ�สติกส� จำกัด

23. บร�ษัท พีทีที ไอซ�ที โซลูช่ันส� จำกัด 

24. บร�ษัท บิซ�เนส เซอร�ว�ส อัลไลแอนซ� จำกัด

25. บร�ษัท เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� จำกัด

26. บร�ษัท ปตท.ค�าสากล จำกัด

27. บร�ษัท พีทีที ฟ�นอล จำกัด

28. บร�ษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

//

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ     / =  กรรมการ     // = ผู้บริหาร



181•รายงานประจำาปี 2557

รายชื่อกรรมการบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1. บร�ษัท น้ำมัน ไออาร�พีซ� จำกัด

4. บร�ษัท ไออาร�พีซ� พลังงาน จำกัด

5. บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พีซ� จำกัด

6. บร�ษัท ไออาร�พีซ� เอ แอนด� แอล จำกัด

8. บร�ษัท อุตสาหกรรมโพลียูร�เทนไทย จำกัด

7. บร�ษัท รักษ�ป�าสัก จำกัด (บร�ษัท น้ำมันทีพีไอ (2001) จำกัด)

9. บร�ษัท ทีพีไออินเตอร�เน็ต พอร�ทัล จำกัด

2. บร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด

3. บร�ษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

นายสุกฤตย�  สุรบถโสภณ
นายสมหมาย  โค�วคชาภรณ�
นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
นายมานิตย�  สุธาพร
(ลาออกมีผลวันท่ี 2 มกราคม 2558)
นายศิร�เมธ  ล้ีภากรณ�
นายทรงกลด  เจร�ญพร
นายว�รวัฒน�  ศร�นรดิษฐ�เลิศ
นางสาวมนว�ภา  จูภิบาล
นายพยม    บุญยัง
นายสมเกียรติ  เลิศฤทธ�ภู์วดล
นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ
นายเฉลิมชัย  สมบูรณ�ปกรณ�

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

นายสุกฤตย�  สุรบถโสภณ
นายสมหมาย  โค�วคชาภรณ�
นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
นายมานิตย�  สุธาพร
(ลาออกมีผลวันท่ี 2 มกราคม 2558)
นายประนาช  โกศายานนท�
นายพยม    บุญยัง
นายไกรศร� ภัณฑ�กิจนิรันดร
นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�ภู์วดล
นายทฤษฎี วัฒนางกูร
นายรัฐพล   อุณากัณฑ�พร
นายว�ช�ต   นิตยานนท�
นายสุวรรณ ศร�นวล
นายบุญเดช ภูร�ยากรณ�

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายมานิตย�  สุธาพร
(ลาออกมีผลวันท่ี 2 มกราคม 2558)
นายว�รชัย   อร�ยพรพิรุณ
นายเฉลิมชัย สมบูรณ�ปกรณ�
นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
นายศิร�เมธ ล้ีภาภรณ�
นายพยม    บุญยัง
นายวรวุฒิ   ศิวะเพ็ชรานาถ
นายไกรศร� ภัณฑ�กิจนิรันดร

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

นายสุกฤตย�  สุรบถโสภณ
นายสมหมาย  โค�วคชาภรณ�
นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
นายมานิตย�  สุธาพร
(ลาออกมีผลวันท่ี 2 มกราคม 2558)
นายเฉลิมชัย สมบูรณ�ปกรณ�
นายศิร�เมธ ล้ีภาภรณ�
นางสาวมนว�ภา จูภิบาล
นายพยม    บุญยัง
นายไกรศร� ภัณฑ�กิจนิรันดร
นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�ภู์วดล
นายวรวุฒิ   ศิวะเพ็ชรานาถ
นายทฤษฎี วัฒนางกูร
นายรัฐพล   อุณากัณฑ�พร
นายว�ช�ต   นิตยานนท�

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.

2.
3.
4.
5.
6.

นายมานิตย�  สุธาพร
(ลาออกมีผลวันท่ี 2 มกราคม 2558)
นายเฉลิมชัย สมบูรณ�ปกรณ�
นายว�รวัฒน�  ศร�นรดิษฐ�เลิศ
นางศร�สุดา สุรเลิศรังสรรค�
นายธรรมศักด์ิ ป�ญโญวัฒน�กุล
นายโพธ�วัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

นายสุกฤตย�  สุรบถโสภณ
นางสาวดวงกมล  เศรษฐธนัง
นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น
นายจุนเป   โคจ�มะ
นายโทช�โร   โคจ�มะ
นายฮิเดะยูกิ โทกิมะซะ
นายคาซุมาสะ อิมาอิ
นายสมเกียรติ  เลิศฤทธ�ภู์วดล
นายว�ช�ต   นิตยานนท�
นายเฉลิมชัย  สมบูรณ�ปกรณ�

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.
2.
3.
4.

นายว�รชัย   อร�ยพรพิรุณ
นายทรงกลด  เจร�ญพร
นายเฉลิมชัย  สมบูรณ�ปกรณ�
นายสมบูรณ� สาตสิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.
2.
3.
4.

นายไกรสิทธ� ์ อนุกูลอุทัยวงศ�
นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�ภู์วดล
นางสาวมนว�ภา จูภิบาล
นายทรงกลด  เจร�ญพร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อกรรมการบร�ษัท ตำแหน�ง
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

นายมานิตย�  สุธาพร
(ลาออกมีผลวันท่ี 2 มกราคม 2558)
นายเฉลิมชัย  สมบูรณ�ปกรณ�
นายศิร�เมธ  ล้ีภากรณ�
นายทรงกลด  เจร�ญพร
นางสาวมนว�ภา จูภิบาล
นายพยม    บุญยัง
นายไกรศร� ภัณฑ�กิจนิรันดร
นายสมเกียรติ เลิศฤทธ�ภู์วดล
นายวรวุฒิ   ศิวะเพ็ชรานาถ
นายรัฐพล   อุณากัณฑ�พร
นายว�ช�ต   นิตยานนท�
นายว�รชัย   อร�ยพรพิรุณ
นายพีรสิชฌ� อินทร�ทอง

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบร�ษัท บร�ษัท ไออาร�พีซ� จำกัด (มหาชน)
IRPC
0107537002567
ธุรกิจการกล่ันและป�โตรเคมี
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค

20,475,000,000 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ
จำนวน 20,475,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท
20,434,419,246 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ
จำนวน 20,434,419,246 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท

โทรศัพท� 0 2649 7380
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส�  ir@irpc.co.th

www.irpc.co.th

สำนักงานใหญ�และโรงงาน

เลขท่ี 299 หมู� 5 ถนนสุขุมว�ท ตำบลเช�งเนิน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท� 0 3861 1333  โทรสาร 0 3861 2813
สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขท่ี 555/2 ศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารบี ชั�น 6
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� 0 2649 7000  โทรสาร 0 2649 7001

ชื่อย�อหลักทรัพย�

เลขทะเบียนบร�ษัท

ประเภทธุรกิจ

กลุ�มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำระแล�ว

ส�วนนักลงทุนสัมพันธ�

โทรศัพท� 0 2649 7890
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส�  cg@irpc.co.th

เลขานุการบร�ษัท

ที่ตั้งบร�ษัท

เว�บไซต�

บุคคลอ�างอิง

บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท� 0 2229 2800  โทรสาร 0 2359 1259

นายว�เช�ยร ก่ิงมนตร�
ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขท่ี 3977
บร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอก ซ�ต้ีทาวเวอร�
ชั�น 15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 10120
โทรศัพท� 0 2344 1000  โทรสาร 0 2286 5050

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธ�น แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� 0 2299 1111

นายทะเบียนหลักทรัพย�

ผู�สอบบัญชี

นายทะเบียนหุ�นกู� สกุลเง�นบาท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ 
ที่เว็บไซต์ของสำานักงาน กลต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th
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บร�ษัท ทุนชำระแล�วลำดับ

บร�ษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด
ท่ีอยู�: 555/2 อาคารศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารบี 
ช้ัน 7 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2646 6700  โทรสาร 0 2646 6750
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน�ายเม็ดพลาสติก

บร�ษัท น้ำมัน ไออาร�พีซ� จำกัด
ท่ีอยู�: 555/2 อาคารศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารบี 
ช้ัน 7 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2646 6666  โทรสาร 0 2646 6677/6688
ประเภทธุรกิจ: จำหน�ายผลิตภัณฑ�น้ำมันและก�าซ

บร�ษัท รักษ�ป�าสัก จำกัด
ท่ีอยู�: 555/2 อาคารศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารบี 
ช้ัน 7 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2646 6666  โทรสาร 0 2646 6677/6688
ประเภทธุรกิจ: บร�การขนส�งทางทะเล
หมายเหตุ: บร�ษัทย�อยของบร�ษัท น้ำมัน ไออาร�พีซ� จำกัด

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

1

2

3

4

2,500 ล�านบาท

2,000 ล�านบาท

110 ล�านบาท

300 ล�านบาท

บร�ษัท ไออาร�พีซ� โพลีออล จำกัด
ท่ีอยู�: 555/2 อาคารศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารบี 
ช้ัน 7 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2646 6700  โทรสาร 0 2646 6702
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน�ายโพลีออล

สัดส�วนการถือหุ�น

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

7,869,694,600 38.51%
2. ธนาคารออมสิน 1,950,000,000  9.54%
3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ 1,183,796,970  5.79%
4. บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด 824,795,993  4.04%
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 504,906,708  2.47%
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 216,796,690  1.06%
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 179,297,803  0.88%
8. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 169,686,900  0.83%
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 169,068,569  0.83%

10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 144,740,600  0.71%

รายชื่อผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น สัดส�วน
การถือหุ�น

1. บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 มีดังนี้
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บร�ษัท ทุนชำระแล�วลำดับ สัดส�วนการถือหุ�น

48.99%7 1,516 ล�านบาท

บร�ษัท ไออาร�พีซ� คลีน พาวเวอร� จำกัด
ท่ีอยู�: 299 หมู�ท่ี 5 ตำบลเช�งเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท� 0 38611333  โทรสาร 0 3861 2813
ประเภทธุรกิจ: ผลิตไอน้ำ ไฟฟ�า และสาธารณูปโภคอ่ืน

25.00%8 40 ล�านบาท

บร�ษัท พีทีที โพลิเมอร� มาร�เก็ตต้ิง จำกัด
ท่ีอยู�: 555/1 อาคารศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารเอ 
ช้ัน 9 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2348 6399  โทรสาร 0 2140 4333
ประเภทธุรกิจ: จำหน�ายเม็ดพลาสติก

25.00%9 10,739 ล�านบาท

บร�ษัท อูเบะ เคมิคอลส� (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน)
ท่ีอยู�: 98 อาคารสาทรสแควร� ออฟฟ�ศทาวเวอร� ช้ันท่ี 18 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2206 9300
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน�ายป�โตรเคมี

20.00%10 150 ล�านบาท

บร�ษัท พีทีที เอนเนอร�ย่ี โซลูช่ันส� จำกัด
ท่ีอยู�: 555/1 ศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารเอ ช้ัน 4-5 
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2140 2000
ประเภทธุรกิจ: ท่ีปร�กษาทางว�ศวกรรม

13.04%11 115 ล�านบาท

บร�ษัท ระยองอะเซททีลีน จำกัด
ท่ีอยู�: 2/3 หมู�ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 
ตำบลบางแก�ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท� 0 2338 6100  โทรสาร 0 3862 1602
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน�ายแก�สอะเซททีลีน

บร�ษัท ไออาร�พีซ� เอแอนด�แอล จำกัด
ท่ีอยู�: 555/2 อาคารศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� อาคารบี 
ช้ัน 9 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท� 0 2649 7511  โทรสาร 0 2649 7550
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน�ายป�โตรเคมี
หมายเหตุ: บร�ษัทย�อยของบร�ษัทไทย เอ บี เอส จำกัด

59.94%6 10 ล�านบาท

บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พีซ� จำกัด
ท่ีอยู�: 309 หมู�ท่ี 5 ถนนสุขุมว�ท ตำบลเช�งเนิน 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท� 0 3889 9130-2 ต�อ 301
ประเภทธุรกิจ: โรงเร�ยนอาช�วะ

99.99%5 750 ล�านบาท

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำาเนินงาน
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FINANCIAL
STATEMENT
รายงานทางการเง�น

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษัท ต�อรายงานทางการเง�น

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเง�น

ภาคผนวก

คำย�อและศัพท�เทคนิค

การปฏิบัติตามเกณฑ�ความรับผิดชอบต�อสังคม

การปฏิบัติตามเกณฑ�การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
ทางการเงินในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำาขึน้ตามมาตรฐาน การบญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบาย
การบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลงบการเงิน และ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบรษิทัฯ มีความเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัฯ สามารถสรา้งความเชือ่ม่ันได้วา่  งบการเงิน
ของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี 
2557 ได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญแล้ว

(ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
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(นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
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รายงานของผูสอบบัญชรีับอนุญาต 

 
เสนอผูถือหุนของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได

ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวธีิการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน  

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ี 

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว 

ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ        

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ความเห็น 

 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท     

ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ 

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

 

วิเชียร  ก่ิงมนตรี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,008,634,173 5,124,204,584 1,693,329,193 4,551,614,755

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 8 11,192,220,002 20,766,924,808 11,883,941,714 22,261,590,378

ลูกหนี�กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ 33 1,029,720,603 36,847,451 1,044,969,021 52,156,179

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยค้างรับ

จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ 33 - - 650,874,034 630,765,888

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 25,344,146,875 34,798,365,754 23,179,370,996 32,681,279,278

ลูกหนี�อื�น 10 135,999,168 396,250,027 120,830,402 388,343,184

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 3,077,804,594 1,908,707,379 2,960,358,056 1,766,606,909

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 144,366,282 91,660,432 144,366,282 91,660,433

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,209,010,571 648,776,119 1,115,047,741 575,752,912

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 44,141,902,268 63,771,736,554 42,793,087,439 62,999,769,916

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11 - - 4,358,265,314 4,358,259,953

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 11 6,144,394,936 6,005,607,546 6,130,770,151 5,829,138,401

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ 12 731,664,318 1,094,763,124 731,664,320 1,036,539,120

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี�ยค้างรับ

จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ 33 3,309,971,902 3,292,812,913 6,587,607,392 6,565,291,381

รายการกับกลุ่มผู้บริหารเดิมและกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารเดิม - สุทธิ 34 - 71,843,498 - 37,566,792

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 13 1,248,033,864 1,286,854,570 1,152,522,363 1,167,164,483

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 100,871,789,961 83,141,307,309 92,719,298,473 75,070,461,960

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 1,331,028,979 1,516,451,912 1,328,916,310 1,515,725,250

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 16 4,930,772,629 2,373,774,595 4,607,859,762 2,030,527,241

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น - สุทธิ 17 88,830,291 52,522,995 85,079,211 48,613,633

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 118,656,486,880 98,835,938,462 117,701,983,296 97,659,288,214

รวมสินทรัพย์ 162,798,389,148 162,607,675,016 160,495,070,735 160,659,058,130

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18 8,846,585,173 147,580,833 8,792,329,452 -

เจ้าหนี�การค้า 19 25,815,278,568 36,337,358,131 26,381,022,327 37,411,852,047

เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 33 155,102,941 40,237,068 161,414,527 46,069,990

เงินกู้ยืมจากและดอกเบี�ยค้างจ่าย

แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 33 - - 168,977,723 21,717,623

เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระ

 ภายในหนึ�งปี 18 7,701,132,000 9,000,000,000 7,701,132,000 9,000,000,000

เจ้าหนี�อื�น 1,938,164,837 1,386,763,309 1,845,778,505 1,249,668,606

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 485,448,139 507,846,683 485,447,710 507,830,213

โบนัสค้างจ่าย 846,576,879 1,064,899,000 780,538,350 984,308,329

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 375,377,235 404,952,498 253,047,264 401,234,278

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 665,479,625 640,819,821 505,536,758 527,586,681

รวมหนี�สินหมุนเวียน 46,829,145,397 49,530,457,343 47,075,224,616 50,150,267,767

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 18 44,243,337,309 33,882,877,372 44,243,337,309 33,882,877,372

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 42,442 - 42,442

เงินกู้ยืมจากและดอกเบี�ยค้างจ่าย

แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 33 2,254,892,788 2,254,892,788 2,254,892,788 2,254,892,788

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 1,567,088,025 1,299,243,053 1,452,770,837 1,190,677,236

รายการกับกลุ่มผู้บริหารเดิมและกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารเดิม 34 - 113,565,949 - 112,843,246

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 48,065,318,122 37,550,621,604 47,951,000,934 37,441,333,084

รวมหนี�สิน 94,894,463,519 87,081,078,947 95,026,225,550 87,591,600,851

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 20,475,000,000 20,475,000,000 20,475,000,000

(หุ้นสามัญจํานวน 20,475 ล้านหุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246

(หุ้นสามัญจํานวน 20,434.42 ล้านหุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397

กําไรสะสม

- จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 22 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000

- ยังไม่ได้จัดสรร 17,252,352,664 24,683,897,749 14,778,394,962 22,183,827,856

หัก  หุ้นทุนซื�อคืน -หุ้นสามัญของบริษัท

      ที�ถือโดยบริษัทย่อย 23 (124,282,649) (124,282,649) - -

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามัญ 

ของบริษัทที�ถือโดยบริษัทย่อย 15,177,080 15,177,080 - -

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (345,681,420) (152,502,220) (345,681,420) (152,502,220)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 67,833,697,318 75,458,421,603 65,468,845,185 73,067,457,279

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24 70,228,311 68,174,466 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 67,903,925,629 75,526,596,069 65,468,845,185 73,067,457,279

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 162,798,389,148 162,607,675,016 160,495,070,735 160,659,058,130

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 32, 33 281,589,437,340 292,592,523,695 293,071,434,062 303,541,079,387

ต้นทุนขาย 33 (287,930,221,470) (287,695,252,599) (299,989,690,382) (299,103,164,886)

กําไร (ขาดทุน) ขั�นต้น (6,340,784,130) 4,897,271,096 (6,918,256,320) 4,437,914,501

รายได้อื�น - สุทธิ 25 5,806,190,276 3,961,492,855 6,156,490,409 4,829,055,927

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33 (1,103,256,870) (1,227,825,316) (1,262,855,546) (1,389,943,672)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26, 33 (4,341,133,106)       (4,266,603,034)       (4,146,419,259) (4,098,196,928)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (5,978,983,830) 3,364,335,601 (6,171,040,716) 3,778,829,828

ต้นทุนทางการเงิน 28 (1,493,650,272) (2,469,441,703) (1,531,545,471) (2,564,131,313)

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 (138,544,260) (39,066,570) - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (7,611,178,362) 855,827,328 (7,702,586,187) 1,214,698,515

ภาษีเงินได้ 29 2,397,751,749 (7,032,612) 2,491,344,928 58,302,689

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (5,213,426,613) 848,794,716 (5,211,241,259) 1,273,001,204

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (5,234,637,216) 826,271,981 (5,211,241,259)       1,273,001,204

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสีย

ที�ไม่มีอํานาจควบคุม 21,210,603 22,522,735 - -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (5,213,426,613) 848,794,716 (5,211,241,259) 1,273,001,204

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 30

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.26) 0.04 (0.26) 0.06

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (5,213,426,613) 848,794,716 (5,211,241,259) 1,273,001,204

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น:

- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (241,474,000) (192,163,000) (241,474,000) (192,163,000)

- ภาษีเงินได้เกี�ยวกับการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผื�อขาย 48,294,800 38,432,600 48,294,800 38,432,600

- ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (194,724,628) - (188,463,965) -

- ภาษีเงินได้เกี�ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 38,854,381 - 37,692,793 -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (349,049,447) (153,730,400) (343,950,372) (153,730,400)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (5,562,476,060) 695,064,316 (5,555,191,631) 1,119,270,804

ส่วนแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (5,583,686,663) 672,541,581 (5,555,191,631) 1,119,270,804

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 21,210,603 22,522,735 - -

(5,562,476,060) 695,064,316 (5,555,191,631) 1,119,270,804

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (7,611,178,362) 855,827,328 (7,702,586,187) 1,214,698,515

รายการปรับปรุงกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิที�ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 14 4,959,203,564 4,690,542,598 4,543,489,210 4,361,656,471

- ค่าตัดจําหน่าย 250,723,385 241,804,682 250,337,948 241,712,558

- ดอกเบี�ยรับ 25 (82,023,302) (70,987,272) (274,963,151) (225,251,223)

- เงินปันผลรับ 25 (38,337,252) (54,130,998) (258,637,030) (493,398,215)

- หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 3,716,078 30,857,049 3,894,042 45,290,945

- ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,295,616,283 79,293,600 3,288,606,123 76,301,489

- (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (24,009,262) 650,089,578 (22,973,914) 649,327,716

- การกลับรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของรายการกับ

กลุ่มผู้บริหารเดิมและกิจการที�เกี�ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารเดิม 

- เงินมัดจําสัญญาเช่าอาคารระยะยาว 25 (470,000,000) - (420,140,000) -

- เงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มผู้บริหารเดิม 25 (3,289,189,780) - (3,287,299,780) -

- ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น 12, 25 3,289,189,780 - 3,287,299,780 -

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 25 (50,000,000) (192,755,066) (50,000,000) (192,755,066)

- กําไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11, 25 - (192,156,908) - -

- กลับรายการค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 25 - - - (500,091,791)

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น 25 (166,905,594) (7,174,371) (78,499,594) (7,174,371)

- กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 25 (253,316,175)           (823,988,721)           (252,458,707) (907,852,041)

- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25 - 25,808,774 - 25,808,774

- ค่าเผื�อการด้อยค่า (การกลับรายการ) ของสินทรัพย์ถาวร

และอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 256,990,117 (233,760,983) 267,048,080 (17,535,900)

- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ตามวิธีส่วนได้เสีย 11 138,544,260 39,066,570 - -

- ต้นทุนทางการเงิน 28 1,493,650,272 2,469,441,703 1,531,545,471 2,564,131,313

- กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น (52,198,948) - (43,469,964) -

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 149,176,717 203,303,044 140,264,855 183,381,815

1,799,651,781 7,711,080,607 921,457,182 7,018,250,989

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

- ลูกหนี�การค้า 9,602,977,038 (6,508,789,562) 10,404,769,587 (6,671,721,433)

- สินค้าคงเหลือ 6,158,602,595 (3,624,674,383) 6,213,302,159 (3,583,206,946)

- ลูกหนี�อื�น 248,122,154 (91,371,782) 255,503,077 (169,910,541)

- ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (992,873,152) 24,498,876 (992,812,842) 26,541,953

- ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน (1,169,097,215) (417,234,956) (1,193,751,147) (283,397,628)

- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า (52,705,849) 77,496,077 (52,705,849) 77,496,077

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (460,468,329) 124,313,747 (415,164,261) 107,072,207

- เจ้าหนี�การค้า (10,522,168,185) 20,033,811,948 (11,030,168,816) 20,623,232,591

- เจ้าหนี�อื�น 275,919,957 (200,304,394) 284,497,578 (171,812,144)

- เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 114,865,873 (120,910,988) 115,344,537 (124,865,807)

- โบนัสค้างจ่าย (218,322,121) 180,718,927 (203,769,978) 166,251,994

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า (29,575,264) (125,620,870) (148,187,014) (125,619,426)

- หนี�สินหมุนเวียนอื�น 36,890,901 166,872,099 (43,372,830) 183,000,622

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (23,857,425) (25,539,156) (23,165,255) (24,955,019)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,767,962,759 17,204,346,190 4,091,776,128 17,046,357,489

- ภาษีเงินได้จ่าย (171,863,226) (87,689,130) (124,130,568) (64,256,910)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,596,099,533 17,116,657,060 3,967,645,560 16,982,100,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรับ 82,023,302 22,941,503 270,027,984 201,841,054

เงินปันผลรับ 62,637,251 161,523,381 258,637,030 493,398,215

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - 48,045,769 (20,330,000) 1,052,104,559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (17,158,990) - (17,158,990) (3,000,000,000)

เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 11 - - - 591,881,210

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 11 (301,632,173) (899,999,950) (301,637,691) (899,999,950)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 701,755,066 - 701,755,066

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื�น 288,530,394 65,145,371 141,900,394 65,145,371

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (22,104,032,193) (15,042,219,275) (21,573,667,697) (13,035,753,281)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 581,402,641 2,099,372,428 548,504,892 1,867,610,431

เงินสดรับคืนจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว 470,000,000 - 420,140,000 -

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (65,300,452) (77,069,645) (63,529,008) (80,903,777)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (36,307,296) (3,192,849) (36,465,579) (1,038,983)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (21,039,837,516) (12,923,698,201) (20,373,578,665) (12,043,960,085)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี�ยจ่ายและจ่ายต้นทุนทางการเงิน (2,418,997,741) (2,049,636,600) (2,452,874,009) (2,177,428,997)

เงินปันผลจ่าย (2,041,037,622) (1,632,652,826) (2,043,420,463) (1,634,559,098)

เงินสดรับสุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 112,443,606 210,274,343 112,443,606 210,274,343

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 146,800,000 (552,907,400)

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 8,698,912,077 (100,345,864) 8,788,694,399 (155,943,232)

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (9,000,000,000) (2,000,000,000) (9,000,000,000) (2,000,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 3,000,000,000 - 3,000,000,000 -

เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้ 18 15,000,000,000 - 15,000,000,000 -

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,995,990) (4,146,036) (3,995,990) (4,146,036)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24 (19,156,758) (16,272,683) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 13,328,167,572 (5,592,779,666) 13,547,647,543 (6,314,710,420)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ (3,115,570,411) (1,399,820,807) (2,858,285,562) (1,376,569,926)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 5,124,204,584 6,524,025,391 4,551,614,755 5,928,184,681

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 2,008,634,173 5,124,204,584 1,693,329,193 4,551,614,755

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์ถาวร 684,468,450 403,391,043 640,023,316 323,745,687

เงินลงทุนระยะยาวอื�นเพิ�มจากการแปลงหนี�เป็นทุน 12, 25 3,289,189,780 - 3,287,299,780 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึงหน้า 105 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 199 ถึงหน้า 291 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1 ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูตามท่ีไดจดทะเบียน

คือ เลขท่ี 299 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีทําการอยูท่ีเลขท่ี 555/2 

ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท และ

บริษัทยอยวา “กลุมบริษัท” 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจปโตรเคมีและธุรกิจปโตรเลียม ซึ่งผลิตภัณฑหลักไดแก  เม็ดพลาสติก น้ํามันใส 

น้ํามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑปโตรเคมีอ่ืนๆ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญช ี

 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี     

พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และขอกําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม ในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 

งบการเงินยกเวนการวัดมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย ท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรมซึ่งไดอธิบายไวในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ

และการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบัติ และ

ตองเปดเผยเร่ืองการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือ ความซับซอน หรือ เก่ียวกับขอสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคัญตอ

งบการเงินรวมในหมายเหตุฯ ขอ 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีท่ีมี

เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในเร่ืองการรับรูกําไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอสมมติฐานสําหรับโครงการ

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน โดยเปล่ียนจากเดิมท่ีกลุม

บริษัทมีนโยบายในการรับรูรายการกําไรขาดทุนดังกลาวในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิด เปนการรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินในงวดกอน เนื่องจากไมมีการเปล่ียนแปลงขอ

สมมติฐานอยางเปนสาระสําคัญ ดังนั้น จึงไมมีการปรับปรุงงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบใหม 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ก) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สัญญาเชา 

เร่ือง รายได 

เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

            เงินตราตางประเทศ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี     

          เก่ียวของกัน 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ 

          การดําเนินงานท่ียกเลิก 

เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 

 

ก) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้ (ตอ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

            การบูรณะและหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

            และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

            ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ  

            เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 เร่ือง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน  

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบของ 

            กฎหมายตามสัญญาเชา  

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รานงานทางการเงินใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

 

1) กลุมมาตรฐานการบัญชี ท่ีมีการปรับปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ท่ีเ ก่ียวของกับ 

กลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ไดแก การเพิ่มเติมขอกําหนดให

กิจการมีการจัดกลุมรายการท่ีแสดงอยูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเกณฑวารายการดังกลาว

สามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลังไดหรือไม มาตรฐานดังกลาว 

จะมีผลตอการแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุมบริษัท 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ไดแก การปรับปรุงคําอธิบาย

เก่ียวกับรายการชิ้นสวนอะไหล อุปกรณท่ีสํารองไวใชงาน และอุปกรณท่ีใชในการซอมบํารุง ซึ่งตองรับรู

ตามมาตรฐานฉบับนี้เมื่อรายการดังกลาวเปนไปตามคํานิยามของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ หากไมเขาเงื่อนไข

รายการดังกลาวจะจัดประเภทเปนสินคาคงเหลือ ผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการ

ปฏิบัติตามการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญไดแก (ก) ผลกําไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน ตองรับรูในรายการกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จทันทีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะไมสามารถรับรูตามวิธี

ขอบเขตหรือรับรูในรายการกําไรขาดทุนได และ (ข) ตนทุนบริการในอดีตจะรับรูในรายการกําไรขาดทุน

ทันทีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน โดยไมสามารถรับรูตลอดระยะเวลาการใหบริการ 

ในอนาคตได มาตรฐานดังกลาวจะมีผลตอรายการตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมไดรับรูของกลุมบริษัท 

อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินของกลุมบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ) 
 

1) กลุมมาตรฐานการบัญชี ท่ีมีการปรับปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ท่ีเ ก่ียวของกับ 

กลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับสวนงานดําเนินงาน โดยใหเปดเผยขอมูลตัววัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินรวมสําหรับเฉพาะสวนงานท่ี

รายงาน หากโดยปกติมีการนําเสนอขอมูลจํานวนเงินดังกลาวตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ 

และถามีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาคัญจากจํานวนเงินท่ีไดเปดเผยไวในงบการเงินประจําปลาสุดสําหรับ

สวนงานท่ีรายงานนั้น มาตรฐานดังกลาวจะมีผลตอการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกับสวนงานดําเนินงานสําหรับ

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลของกลุมบริษัท 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 ไดมีการกําหนดวิธีการวัดมูลคายุติธรรมใหอยูในกรอบแนวคิด

เดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานดังกลาวจะมีผลตอการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับมูลคายุติธรรมของกลุมบริษัท 

 

2) กลุมมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี  การเปล่ียนแปลง 

            ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได 

 



204•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

17 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ) 
 

2) กลุมมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

              และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความ 

              ชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของอัตรา 

              แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ  

              กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ 

              ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

             เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน  

           และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ) 

 

2) กลุมมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 

            และการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6     

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2557) 

 

เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมี 

            ความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ 

            กิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

            ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 27  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตาม 

            รูปแบบตามกฏหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับ 

            บริการโฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ) 

 

2) กลุมมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึน 

             จากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สิน 

              ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย 

             สัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  

             การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน 

            การบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  

            เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

            เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 14  

 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

            ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธ 

            ของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐาน 

            การบัญช ีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน 

            ของพนักงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอ) 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ) 

 

2) กลุมมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 

การตีความมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 20 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิต   

            สําหรับเหมืองผิวดิน 

 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยท้ังหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ)  

ท่ีกิจการเปนผูออกและสัญญาประกันภัยตอท่ีกิจการถือไว มาตรฐานฉบับนี้ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานของ 

กลุมบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.3 บริษัทยอยท่ีอยูภายใตกระบวนการลมละลาย 

 

2.3.1 งบการเงินบริษัทยอย - บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัทยอยแหงนี้ไดถูกฟองลมละลายโดยเจาหนี้รายยอยรายหนึ่ง ซึ่งอางวาบริษัทยอยไมชําระหนี้ มีหนี้สินลนพนตัว และไม

ประกอบกิจการ ท้ังนี้ ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยท่ีประชุมเจาหนี้

เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2554 มีมติเปนเอกฉันทใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานศาลขอใหศาลพิพากษาใหบริษัทยอยแหงนี้

ลมละลาย  

 

เนื่องจากบริษัทยอยแหงนี้อยูภายใตการบริหารจัดการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดังนั้น บริษัทจึงมิไดนํางบการเงินของ 

บริษัทยอยดังกลาวมารวมในงบการเงินรวมต้ังแตไตรมาสท่ีสี่ของป พ.ศ. 2553 เปนตนมา ท้ังนี้ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและ

หนี้สินของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของกับบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) ซึ่งแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

สินทรัพย     

เงินลงทุนในบริษัทยอย      

(สุทธิจากสํารองคาเผื่อการดอยคา     

   จํานวน 4,100 ลานบาท) - - - - 

เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ      

(สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)     

- ดูหมายเหตุฯ ขอ 33 (จ) 3,310 3,293 3,093 3,076 

สินทรัพยรวม 3,310 3,293 3,093 3,076 
     

หนี้สิน     

เงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจาย - ดูหมายเหตุฯ ขอ 33 (ซ) 2,255 2,255 2,255 2,255 

หนี้สินรวม 2,255 2,255 2,255 2,255 

 

เนื่องจากยอดสินทรัพยและหนี้สินเปนรายการท่ีเกิดกับบริษัทเดียวกัน ซึ่งยอดคงเหลือหลังจากหักกลบลบหนี้กันแลวใน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวนสุทธิ 1,055 ลานบาท และ 838 ลานบาท ตามลําดับ 

(พ.ศ. 2556 มีจํานวนสุทธิ 1,038 ลานบาท และ 821 ลานบาท ตามลําดับ) กลุมบริษัทคาดวามูลคาดังกลาวจะไดรับคืนจากสินทรัพย

ท่ีจะขายทอดตลาดของบริษัทยอยนั้นซึ่งสวนใหญเปนท่ีดิน นอกจากนี้ ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุฯ ขอ 37 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2557 เจาหนี้กลุมเล่ียวไพรัตนไดถอนคํารองและรับชําระหนี้ตามสัดสวนของหนี้ท่ีมีในบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด 

(มหาชน) จากบริษัทแลว ดังนั้น เจาหนี้ท่ีเหลือท้ังหมดของบริษัทดังกลาวจึงมีเพียงเจาหนี้ในกลุมบริษัทไออารพีซีเทานั้น 
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2.3 บริษัทยอยท่ีอยูภายใตกระบวนการลมละลาย (ตอ) 

 

2.3.2 งบการเงินบริษัทยอย - บริษัท อาร.โซลูชั่น  จํากัด  

 

ในระหวางป พ.ศ. 2556 บริษัท อาร.โซลูชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไออารพีซี เซอรวิส จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 

ไดถูกฟองลมละลาย และศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวเมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องจาก 

บริษัทยอยแหงนี้อยูภายใตการบริหารจัดการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดังนั้น บริษัทจึงมิไดนํางบการเงินของบริษัทยอย

ดังกลาวมารวมในงบการเงินรวมต้ังแตไตรมาสท่ีสี่ของป พ.ศ. 2556 เปนตนมา  

 

ท้ังนี้ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของกับบริษัท อาร.โซลูชั่น จํากัด ซึ่งแสดงอยูในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

สินทรัพย    

ลูกหนี้เงินทดรองจาย  56 56 

เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ  145 145 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (201) (201) 

สุทธิ - ดูหมายเหตุขอ 33 (ง) - - 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.4 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

 

(1) บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ 

การดําเนินงาน และโดยท่ัวไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวาก่ึงหนึ่ง ในการประเมินวากลุมบริษัท 

มีการควบคุมบริษัทอ่ืนหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเปนไปได 

ท่ีกิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเปนไปไดซึ่งกิจการอ่ืน

ถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอย กลุมบริษัทจะไมนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสีย

อํานาจควบคุม 

 

กลุมบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใชวิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหสําหรับการซื้อบริษัทยอย ตองวัดดวย

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีผูซื้อโอนใหและหนี้สินท่ีกอข้ึนและสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนท่ีออกโดยกลุมบริษัท 

รวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินท่ีคาดวาจะตองจายชําระ ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อจะรับรูเปน

คาใชจายเมื่อเกิดข้ึน และวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุไดและหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการ

รวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละคร้ัง กลุมบริษัทวัดมูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนท่ีถือ 

 

กรณีท่ีมูลคาสิ่งตอบแทนท่ีโอนให และมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ

ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อท่ีผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ มากกวามูลคาสุทธิ ณ วันท่ีซื้อ

ของสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุไดและหนี้สินท่ีรับมา ผูซื้อตองรับรูคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาสิ่งตอบแทนท่ีโอนให 

และมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของ 

ผูถือหุนของผูถูกซื้อท่ีผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคาราคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย

เนื่องจากมีการตอรองราคาซื้อ จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน 

 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกิจการ ยอดคงเหลือและรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมบริษัท 

นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท  

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปล่ียนแปลง  

สิ่งตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ  ตนทุนนั้นรวมถึงตนทุนทางตรง 

 

รายชื่อของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการซื้อและการจําหนายบริษัทยอยไดแสดงไว

ในหมายเหตุฯ ขอ 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.4 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

(2) รายการและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

 

กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนท่ีเปนของผูถือหุนกลุมบริษัท 

สําหรับการซื้อสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนท่ีจายใหและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

สุทธิของหุนท่ีซื้อมาในบริษัทยอยจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน และกําไรหรือขาดทุนจากการขายในสวนไดเสีย    

ท่ีไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน 

 

(3) การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมหรืออิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ สวนไดเสียในหุนท่ีเหลืออยูจะวัดมูลคาใหมโดยใชราคา

ยุติธรรมในงบการเงินรวม การเปล่ียนแปลงในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือเปนมูลคาตาม

บัญชีเร่ิมแรกของมูลคาของเงินลงทุนท่ีเหลือของบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวน

ท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทใหมเปนกําไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยหรือหนี้สิน

ท่ีเก่ียวของ  

 

ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กิจการตองจัดประเภทรายการท่ีเคย

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของท่ีลดลง 

 

(4) บริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซึ่งโดยท่ัวไปก็คือการท่ีกลุมบริษัท

ถือหุน ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรู

เร่ิมแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งได

รวมคาความนิยมท่ีระบุไวเมื่อไดมา สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.13 สําหรับ

การดอยคาสินทรัพยรวมท้ังคาความนิยม) 

 

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมท่ีเกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรหรือขาดทุน และ

สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ

การเปล่ียนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทใน

บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบง

ขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.4 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

(4) บริษัทรวม (ตอ) 

 

รายการกําไรท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน 

บริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในลักษณะเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา

สินทรัพยท่ีโอนระหวางกันเกิดการดอยคา 

 

บริษัทรวมจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท กําไรและ

ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 

 

รายชื่อของบริษัทรวมและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายบริษัทรวมออกไปไดเปดเผยไวใน 

หมายเหตุฯ ขอ 11 

 

2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก 

ท่ีบริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงในสกุลเงินบาท 

ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินของบริษัท 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด

รายการหรือวันท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระ

ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ  

ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 

 

เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไมเปนตัวเงินไวในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคประกอบ

ของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดวย ในทางตรงขาม 

หากมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไมเปนตัวเงินไวในรายการกําไรขาดทุน องคประกอบของอัตรา

แลกเปล่ียนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในรายการกําไรขาดทุนดวย 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีไดมา และ

เงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะบริษัท 

 

2.7 ลูกหนี้การคา 

 

ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินท่ีเหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้

การคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่ง

ของคาใชจายในการบริหาร 

 

2.8 สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย 

ถวงน้ําหนัก 

 

ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน คาอากรขาเขาและคาขนสง 

หักดวยสวนลดจากการจายเงนิตามเงื่อนไข ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง 

คาใชจายอ่ืนทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติแตไมรวมตนทุนการกูยืม 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป

รวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาท่ีจําเปน 

โดยจะคํานึงถึงการใชประโยชนในอนาคต 
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2.9 เงินลงทุนอ่ืน 

 

กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีกิจการลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเปน 2 ประเภท คือ  

(1) เงินลงทุนเผื่อขาย และ (2) เงินลงทุนท่ัวไป การจัดประเภทข้ึนอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัด

ประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ  

 

(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีท่ีฝายบริหารแสดงเจตจํานงท่ีจะถือไวในชวงเวลา

นอยกวา 12 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีท่ีฝายบริหาร

มีความจําเปนท่ีตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงานจึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน 

(2) เงินลงทุนท่ัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ 

 

เงินลงทุนท้ัง 2 ประเภทรับรูมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีใหไปเพื่อใหไดมาซึ่ง 

เงินลงทุนนั้นรวมท้ังคาใชจายในการทํารายการ 

 

เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อท่ีอางอิงจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอางอิงราคาเสนอซื้อลาสุดจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

เงินลงทุนท่ัวไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา  

 

กลุมบริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน หากราคา 

ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไร

ขาดทุน 

 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น (ซึ่งรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของท่ีเคยบันทึกไวในสวนของ 

ผูถือหุน) จะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจําหนายเงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน

ออกไปบางสวนราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวน

ท้ังหมดท่ีถือไว  
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2.10 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองโดยกลุมบริษัทเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลคาของสินทรัพยหรือ

ท้ังสองอยาง และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพยท่ีอยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัท ไดแก ท่ีดินและอาคารท่ีถือครองไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาระยะยาว 

หรือจากการเพิ่มมูลคาของสินทรัพย และรวมถึงท่ีดินซึ่งยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต  

 

การรับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน รวมถึงตนทุนในการทํารายการและตนทุน 

การกูยืม ตนทุนการกูยืมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคของการไดมา การกอสรางหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น 

จะรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกูยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซื้อหรือการกอสราง

และจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพยนั้นกอสรางเสร็จอยางมีนัยสําคัญหรือระหวางท่ีการดําเนินการพัฒนาสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข

หยุดชะงักลง  

 

หลังจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะบันทึกดวยวิธีราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ 

ผลขาดทุนจากการดอยคา 

 

ท่ีดินไมมีการหักคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอ่ืนๆ ไดแก อาคาร จะคํานวณตามวิธีเสนตรง

เพื่อท่ีปนสวนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหประโยชนเปนเวลา 20 - 40 ป 

 

การรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาบัญชีของสินทรัพยจะกระทําก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัท 

จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจายนั้น และตนทุนสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ คาซอมแซมและ

บํารุงรักษาท้ังหมดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน เมื่อมีการเปล่ียนแทนชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จะมีการตัด

มูลคาตามบัญชีของสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  
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2.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 

ท่ีดินและคาปรับปรุงท่ีดินแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา สวนอาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุน และตอมา

แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณหรือตามหนวย

ผลผลิตของสินทรัพยแตละรายการ ยกเวนท่ีดินและคาปรับปรุงท่ีดินซึ่งถือวามีอายุการใหประโยชนไมจํากัด 

 

 อัตราคาเสื่อมราคา 
  

อาคารและสวนปรับปรุง 20 - 40 ป 

เคร่ืองจักรและทอ 20 - 30 ป 

เคร่ืองจักรอ่ืน ตามหนวยของผลผลิต 

อุปกรณเคร่ืองจักรกล 8 - 20 ป 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณโรงงาน 10 ป 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 5 - 10 ป 

ยานพาหนะ 5 - 10 ป 

 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย

ใหเหมาะสม 

 

ในกรณีท่ีมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ทันที 

 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม 

เมื่อตนทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกลุมบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาได

อยางนาเชื่อถือและจะมีการตัดรายการชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกดวยมูลคาตามบัญชีคงเหลือของชิ้นสวนนั้น สําหรับ         

คาซอมแซมและบํารุงรักษาอ่ืนๆ กลุมบริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 

ผลกําไรและหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจาก

การจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกําไรหรือขาดทุน 

 

ดอกเบ้ียจากการกูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการกอสรางท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น

ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค  
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2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวยรายจายในการขุดลอกรองน้ําทะเล ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร และคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

ซึ่งแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

รายจายในการขุดลอกรองน้ําทะเลเปนรายจายท่ีจายไปเพื่อเตรียมพื้นท่ีใตทะเลบริเวณทาเรือน้ําลึกใหมีความพรอมในการท่ีจะใชงาน 

(ใหเรือเขาเทียบทา) 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัทเปนสินทรัพยประเภทท่ีมีอายุการใชงานจํากัดและคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

 

 อัตราการตัดจําหนาย 
  

รายจายในการขุดลอกรองน้ําทะเล      10 - 20 ป 

รายจายรอตัดบัญชี ไดแก ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร และคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 5 – 10 ป 

 

2.13 การดอยคาของสินทรัพย 

 

สินทรัพยท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด (เชน คาความนิยม) ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจํา

ทุกป สินทรัพยอ่ืนท่ีมีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวา 

จะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูก

จัดเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน

นอกเหนือจากคาความนิยมซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลวจะถูกประเมินความเปนไปไดท่ีจะกลับรายการขาดทุน 

จากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.14 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้น

ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึก 

ในงบกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบท้ังหมดถือเปน

สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงิน

ท่ีตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา  

 

จํานวนเงินท่ีตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้สินคงคางอยู 

โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจาย 

จะบันทึกในงบกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของ

หนี้สินท่ีเหลืออยู สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุของ

สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

 

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 

 

สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีจายตาม 

สัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบ้ืองตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงินคางรับ รายไดจาก

สัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตนทุนทางตรง

เร่ิมแรกจะรวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา 

 

สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อม

ราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะ

คลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 
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2.15 เงินกูยืมและหุนกู 

 

เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอมา เงินกูยืม

วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (สุทธิจากตนทุน

การจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน) เมื่อเทียบกับมูลคาท่ีจายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม 

 

คาธรรมเนียมท่ีจายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูในกรณีท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะใชวงเงินกู

บางสวนหรือท้ังหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระท่ังมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานท่ีมีความเปนไปได 

ท่ีจะใชวงเงินบางสวนหรือท้ังหมด คาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการใหบริการสภาพคลองและ 

จะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ีเก่ียวของ 

 

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเล่ือนชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลา 

ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.16 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรูใน

กําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินได

ตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนตามลําดับ 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยู หรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินงานและเกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะประเมิน

สถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณท่ีสามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่ง

ข้ึนอยูกับการตีความ และจะต้ังประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตองจายชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และ

ราคาตามบัญชีท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการ

รับรูเร่ิมแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินท่ีเกิดจากรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการนั้น 

ไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษ ี 

(และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคับใชอยู หรือ ท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเก่ียวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินได

รอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 
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2.16 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ 

นําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมบริษัทไดต้ังภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราว 

ของเงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาท่ีตองเสียภาษีเวนแตกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ

การกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดข้ึนไดภายใน

ระยะเวลาท่ีคาดการณไดในอนาคต  

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และท้ังสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเก่ียวของกับภาษีเงินไดท่ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน

โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งต้ังใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิ 

 

2.17 ผลประโยชนพนกังาน 

 

ผลประโยชนพนักงานของกลุมบริษัทประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานท้ังท่ีเปนโครงการสมทบเงินและโครงการ 

ผลประโยชน  โครงการสมทบเงินเปนโครงการท่ีกลุมบริษัทจายเงินสมทบใหกับกิจการท่ีแยกตางหาก กลุมบริษัท 

ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีจะตองจายชําระเพิ่มเติมจากท่ีไดสมทบไวแลวหากกองทุน 

ไมมีสินทรัพยเพียงพอท่ีจะจายชําระภาระผูกพันจากการใหบริการของพนักงานท้ังในงวดปจจุบันและงวดกอน โครงการ

ผลประโยชนเปนโครงการท่ีไมใชโครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชนจะกําหนดจํานวนผลประโยชน 

ท่ีพนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะข้ึนอยูกับปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัย เชน อายุพนักงาน อายุการทํางาน และคาตอบแทน 

เปนตน 

 

• โครงการสมทบเงิน 

 

- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบโดยท่ีสินทรัพยของกองทุน 

ไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินเขา

สมทบกองทุนจากพนักงานและกลุมบริษัท เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพของกลุมบริษัทบันทึกเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเก่ียวของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.17 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

 

• โครงการผลประโยชน 

 

- ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจางงานของกลุมบริษัท พนักงานท่ีทํางานครบ 120 วัน มีสิทธิ

ไดรับคาชดเชยเนื่องจากการเลิกจาง การใหออกจากงานโดยไมมีความผิดตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

หรือเมื่อทํางานครบอายุเกษียณ 60 ป ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดโดยข้ึนอยูกับระยะเวลาทํางานซึ่งอัตราท่ีใช 

ในปจจุบันกําหนดไวสูงสุดไมเกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดทาย นอกจากนี้ กลุมบริษัทมีนโยบายในการมอบ

ทองคําใหแกพนักงานเมื่อทํางานครบเกษียณอายุ โดยนโยบายนี้เร่ิมมีผลต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

- ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการมอบทองคําใหแกพนักงานท่ีทํางานครบ 10 ป และ 20 ป และเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

กลุมบริษัทไดอนุมัตินโยบายในการมอบทองคําเพิ่มเติมใหแกพนักงานท่ีทํางานครบ 30 ป  

 

หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันท่ีสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรู ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 

(Actuary) ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของ

หนี้สินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตรา

การลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอ่ืน 

 

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 

ขอสมมติฐานและจะรับรูผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด 

 

ตนทุนบริการในอดีตจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุนเวนแตการเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชนนั้นมีเงื่อนไขซึ่งผูกกับ

ระยะเวลาท่ีพนักงานยังคงตองใหบริการตามท่ีกําหนด (ระยะเวลาการใชสิทธิ) ซึ่งในกรณีนี้ ตนทุนการใหบริการในอดีต 

จะถูกตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาการใชสิทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.18 ประมาณการหนี้สิน 

 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีจัดทําไว อันเปนผล 

สืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหกลุมบริษัทตองสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการท่ีนาเชื่อถือของจํานวนท่ีตองจาย ในกรณีท่ีกลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปน

รายจายท่ีจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 

 

2.19 หุนทุนซ้ือคืน 

 

หุนทุนซื้อคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนท้ังหมด หากราคาขาย

ของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุนทุน

ซื้อคืนตํ่ากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางท่ีเหลืออยู

ไปหักจากกําไรสะสม 

 

2.20 การรับรูรายได 

 

การขายสินคาและการใหบริการ 

รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมท่ีจะไดรับจากการขายสินคาและท่ีใหบริการซึ่งรวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีทองถ่ิน และ

กองทุนน้ํามัน โดยเปนจํานวนเงินท่ีสุทธิจากเงินคืนและสวนลด และไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม 

รายไดจากการขายสินคารับรู เมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา  

สวนรายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 

 

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 

รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและ

พิจารณาจากจํานวนเงินตนท่ีเปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท สวนรายไดเงินปนผลรับรูเมื่อ 

สิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดข้ึน  

 

รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
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2.21 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรูดวยมูลคายุติธรรมเมื่อกลุมบริษัทมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุผลวาจะไดรับเงินอุดหนุนนั้นและ 

กลุมบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนท่ีกําหนดไว 

 

เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวของกับรายไดจะหักจากตนทุนท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรับรูคาใชจายท่ีเก่ียวของ

กับตนทุนท่ีไดรับการชดเชย 

 

2.22 การจายเงินปนผล 

 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 

เงินปนผลระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและ

บริษัทยอย 

 

2.23 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 

สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือกรรมการผูจัดการใหญ ท่ีทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน  

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุฯ ขอ 6) 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งไดแก การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

และการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมบริษัทจึงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงิน

และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยท่ีสุด 

เทาท่ีเปนไปได กลุมบริษัทจึงใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงิน ไดแก สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน โดยการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับอนุพันธทางการเงินดังกลาวขางตน

ตองเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารเปนผูทํารายการตามระดับอํานาจการอนุมัติของ

กลุมบริษัท และจะตองรายงานผลใหกับคณะกรรมการบริษัททราบ 

 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีการทําธุรกิจกับตางประเทศจึงยอมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ซึ่งเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย เชน สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อีกท้ังบริษัทยังมีหุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยกิจการในกลุมบริษัทใชสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศดังกลาว  

 

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 

รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมข้ึนกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมและหุนกูซึ่งมีท้ังอัตราดอกเบ้ียลอยตัวและคงท่ี โดยกลุมบริษัท 

ใชเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปนสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งกลุมบริษัทตกลงกับคูสัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลตาง

ระหวางจํานวนเงินตามอัตราดอกเบ้ียคงท่ีกับตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในชวงเวลาท่ีกําหนดไว โดยอางอิงจากจํานวน

ฐานท่ีใชเปนเกณฑคํานวณเงินตนตามท่ีตกลงกันไว  

 

3.1.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสําคัญ นโยบายของกลุมบริษัทคือทําใหเชื่อมั่น

ไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาท่ีมีประวัติสินเชื่ออยูในระดับท่ีเหมาะสม คูสัญญาในอนุพันธทางการเงินและ

รายการเงินสดไดเลือกท่ีจะทํารายการกับสถาบันการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือสูง กลุมบริษัทมีนโยบายจํากัด

วงเงินการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินแตละแหงอยางเหมาะสม 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ (ตอ) 

 

3.1  ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 

 

3.1.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

 

การจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางรอบคอบหมายถึงการดํารงไวซึ่งเงินสดและหลักทรัพยท่ีมีตลาดรองรับ 

อยางเพียงพอ ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนท่ีเพียงพอและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง สวนงานบริหารเงิน 

ของกลุมบริษัทต้ังเปาหมายจะดํารงความยืดหยุนในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อใหมีความเพียงพอ 

เนื่องจากลักษณะปกติทางธุรกิจของกลุมบริษัทมีกระแสเงินสดเขาออกเปนจํานวนเงินคอนขางสูง 

 

3.2 ปจจัยความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

 

กลุมบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑโดยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดานหวงโซอุปทานและดานการเงินข้ึนมาเพื่อดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับอนุมัติโดย

คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานหวงโซอุปทานและดานการเงินจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกัน

ความเสี่ยงเก่ียวกับผลิตภัณฑดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมบริษัท ซึ่งจะตองปฏิบัติ

ตามหลักการภายใตนโยบายท่ีไดรับอนุมัติ กลุมบริษัทใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงิน ไดแก สัญญาแลกเปล่ียนสวนตางราคาน้ํามัน

สําเร็จรูปและราคาน้ํามันดิบลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนสวนตางระหวางเวลาของราคาน้ํามันดิบ และสัญญาแลกเปล่ียนราคา

น้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงของการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันและผลิตภัณฑท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับอนุพันธทางการเงินดังกลาวขางตนตองเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานหวงโซอุปทานและดานการเงินเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการไดตามนโยบาย 

ท่ีกําหนดไว 

 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ํามัน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากกิจกรรมดําเนินงานอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ซึ่งเปนผลมาจากการเคล่ือนไหว

ของราคาน้ํามันในตลาดโลก ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัทใชสัญญาแลกเปล่ียนสวนตางราคาน้ํามันสําเร็จรูป

และราคาน้ํามันดิบลวงหนา (Crack Spread Swap Contracts) สัญญาแลกเปล่ียนสวนตางระหวางเวลาของราคาน้ํามันดิบ (Time 

Spread Swap Contracts) และสัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปลวงหนา (Crude Oil and Petroleum 

Products Swap Contracts) เพื่อปองกันความผันผวนของราคาน้ํามันจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ (ตอ) 

 

3.3 การบัญชีสําหรับอนุพันธทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทเปนคูสัญญาในอนุพันธท่ีเปนเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งสวนมากจะประกอบดวยสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาท่ีเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ

เก่ียวกับน้ํามัน เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาวไมรับรูในงบการเงินในวันเร่ิมแรกและจะรับรูเมื่อครบกําหนดตามสัญญา 

 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนดวยการกําหนด

อัตราท่ีจะใชรับสินทรัพยหรืออัตราท่ีจะจายหนี้สินท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจํานวนเงินท่ีจะ

ไดรับจากสินทรัพยหรือท่ีจะตองจายชําระหนี้สินจะนําไปหักกลบกับมูลคาของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาท่ีเก่ียวของ 

รายการกําไรและขาดทุนจากอนุพันธซึ่งเก่ียวของกับเงินกูยืมจะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดง            

อยูในตนทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุน สวนรายการกําไรและขาดทุนจากอนุพันธซึ่งเก่ียวของกับรายการคาปกติจะนํามา       

หักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูในรายไดอ่ืน - สุทธิในงบกําไรขาดทุน 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย สวนตางท่ีจะตองจายหรือท่ีจะไดรับ

จากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียรับรูเปนสวนประกอบของรายไดดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจายตลอดอายุของสัญญา รายการกําไร

และขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกอนกําหนดหรือจากการจายชําระเงินกูยืมจะแสดงรวมอยูในตนทุน

ทางการเงินในงบกําไรขาดทุน  

 

สัญญาปองกันความเสี่ยงของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งไดแก สัญญาแลกเปล่ียนสวนตางราคาน้ํามันสําเร็จรูปและ

ราคาน้ํามันดิบลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนสวนตางระหวางเวลาของราคาน้ํามันดิบ และสัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามันดิบและน้ํามัน

สําเร็จรูปลวงหนา ชวยปองกันการผันผวนของราคาน้ํามัน โดยมีการกําหนดราคาสวนตางระหวางราคาน้ํามันดิบและน้ํามัน

สําเร็จรูปไวลวงหนาผลตางระหวางราคาคงท่ีท่ีกําหนดในสัญญาและราคาตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อครบ

กําหนดตามสัญญาโดยแสดงรวมอยูในรายไดอ่ืน - สุทธิในงบกําไรขาดทุน 

 

3.4 การประมาณมูลคายุติธรรมของอนุพันธทางการเงินสําหรับการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของอนุพันธทางการเงินท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับกําหนดมูลคาโดยข้ึนอยูกับราคาตลาดท่ีมีการเปดเผย  

ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาและมูลคายุติธรรมของ

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกําหนดโดยใชอัตราตลาดของแตละสัญญาท่ีคํานวณโดยสถาบันการเงินของกลุมบริษัท  

ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สวนมูลคายุติธรรมของสัญญาปองกันความเสี่ยงของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม  

คํานวณโดยใชราคาเสนอซื้อและเสนอขายเฉล่ียของสถาบันการเงินท่ีกลุมบริษัทใชบริการ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียดอนุพันธทางการเงินเปดเผยในหมายเหตุฯ ขอ 35 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและขอสมมติฐาน 

 

กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี

อาจไมตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและขอสมมติฐานท่ีมีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญท่ีอาจเปนเหตุ 

ใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้ 

 

4.1 การดอยคาของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของ ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

กลุมบริษัทมีการประมาณความเปนไปไดท่ีจะไดรับคืนในมูลคาของเงินใหกูยืมและลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน  

โดยพิจารณาจากความสามารถในการจายชําระหนี้ สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

กลุมบริษัทมีการพิจารณาการดอยคาโดยประมาณการจากกระแสเงินสดของผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากบริษัท

เหลานั้นในอนาคต 

 

4.2 การดอยคาของรายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม 

 

กลุมบริษัทไดประมาณการและต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับยอดคงคางท่ีมีกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับ

กลุมผูบริหารเดิม ซึ่งยอดคงคางสวนใหญไดมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว โดยฝายบริหารของบริษัท

ไดพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากการหักกลบลบหนี้กัน ระยะเวลา และความเปนไปไดท่ีจะไดรับคืน

ของยอดคงคางดังกลาว 

 

4.3 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีข้ึนอยูกับความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชหักภาษีได ในการพิจารณากําไรทางภาษีในอนาคต กลุมบริษัทไดมีการพิจารณาถึง

การคาดการณผลประกอบการลาสุดท่ีมีอยู ดังนั้น การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจึงมาจากการใชสมมติฐาน

เก่ียวกับผลประกอบการในอนาคตของการกลุมบริษัท 

 

4.4 ผลประโยชนพนักงาน  

 

มูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนข้ึนอยูกับปจจัยท่ีใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดย

ประกอบดวยสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนและอัตราการลาออก   

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเหลานี้จะสงผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน รายละเอียดสมมติฐานท่ี

สําคัญเปดเผยอยูในหมายเหตุฯ ขอ 20 
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5 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ

กลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตนทุนของเงินทุน 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 

การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน  

 

6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน  

โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 

 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

ผลิตภัณฑปโตรเคม ี ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ 

ผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตางๆ น้ํามันหลอล่ืน ยางมะตอย 

หนวยงานอ่ืนๆ ไดแก โรงไฟฟา ทาเรือ และสาธารณูปโภคอ่ืน  

 

นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนนิงานเปนไปตามนโยบายการบัญชีท่ีกลาวไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม หนวยงานอ่ืนๆ รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     

รายไดจากการขาย 63,853 213,341 4,395 281,589 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (1,589) (5,674) 651 (6,612) 

รายไดอ่ืนท่ีไมสามารถปนสวนได    634 

ตนทุนทางการเงิน    (1,494) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    (139) 

ภาษีเงินได    2,398 

ขาดทุนสุทธิสําหรับป    (5,213) 

 

ผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม หนวยงานอ่ืนๆ 

ตัดรายการ

ระหวางกัน รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

สินทรัพยถาวรของสวนงาน  26,321 22,422 16,709 10 65,462 

สินทรัพยถาวรท่ีไมสามารถปนสวนได     35,409 

สินทรัพยอ่ืนของสวนงาน 13,014 25,338 3,928 (2,818) 39,462 

สินทรัพยอ่ืนท่ีไมสามารถปนสวนได     22,465 

สินทรัพยท้ังสิ้นในงบการเงินรวม     162,798 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม หนวยงานอ่ืนๆ รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556     

รายไดจากการขาย 63,581 225,377 3,635 292,593 

กําไรจากการดําเนินงาน 1,394 228 935 2,557 

รายไดอ่ืนท่ีไมสามารถปนสวนได    807 

ตนทุนทางการเงิน    (2,469) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    (39) 

ภาษีเงินได    (7) 

กําไรสุทธิสําหรับป    849 

 

ผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม หนวยงานอ่ืนๆ 

ตัดรายการ

ระหวางกัน รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

สินทรัพยถาวรของสวนงาน  26,681 23,661 16,843 (40) 67,145 

สินทรัพยถาวรท่ีไมสามารถปนสวนได     15,996 

สินทรัพยอ่ืนของสวนงาน 16,080 41,951 3,614 (4,219) 57,426 

สินทรัพยอ่ืนท่ีไมสามารถปนสวนได     22,041 

สินทรัพยท้ังสิ้นในงบการเงินรวม     162,608 

 

ขอมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร 

 

รายการขายกับลูกคาภายนอกสวนใหญประมาณรอยละ 60 ของกลุมบริษัทเปนการขายภายในประเทศ โดยรายการขายตางประเทศ

สวนใหญมาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ สินทรัพยไมหมุนเวียนสวนใหญของกลุมบริษัทอยูในประเทศไทย  

 

ลูกคารายใหญ 

 

กลุมบริษัทไมมีรายไดจากรายการขายกับลูกคาภายนอกรายใดรายหนึ่งท่ีมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกลุมบริษัท จึงมิไดมีการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินสดในมือ 1 3 - 1 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,397 2,735 1,166 2,496 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 611 2,386 527 2,055 

รวม 2,009 5,124 1,693 4,552 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียอยูท่ีรอยละ 0.10 ถึง  

รอยละ 1.40 ตอป (พ.ศ. 2556 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.05 ถึงรอยละ 1.65 ตอป) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสวนใหญ 

เปนสกุลเงินบาท 

 

8 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 หมายเหตุ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

ลูกหนี้การคา      

- กิจการอ่ืนๆ  7,295 13,356 7,053 13,052 

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน 33 3,976 7,651 4,899 9,443 

รวม  11,271 21,007 11,952 22,495 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (79) (240) (68) (233) 

สุทธิ  11,192 20,767 11,884 22,262 
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8 ลูกหนี้การคา - สุทธิ (ตอ) 

 

ลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

กิจการอ่ืน     

ยังไมครบกําหนด 7,185 11,267 6,968 10,989 

เกินกําหนดชําระ     

- นอยกวา 3 เดือน 38 1,848 24 1,831 

- เกินกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน - 16 - 16 

- เกินกวา 12 เดือน 72 225 61 216 

 110 2,089 85 2,063 

 7,295 13,356 7,053 13,052 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (72) (240) (61) (233) 

สุทธิ 7,223 13,116 6,992 12,819 
     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

ยังไมครบกําหนด 3,969 7,430 4,892 9,210 

เกินกําหนดชําระ     

- นอยกวา 3 เดือน - 221 - 233 

- เกินกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน 2 - 2 - 

- เกินกวา 12 เดือน 5 - 5 - 

 7 221 7 233 

 3,976 7,651 4,899 9,443 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7) - (7) - 

สุทธิ 3,969 7,651 4,892 9,443 

สุทธิ  11,192 20,767 11,884 22,262 
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9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

วัตถุดิบ  5,886 7,051 5,489 6,751 

สินคาระหวางผลิต 21 23 10 7 

สินคาสําเร็จรูป  16,233 18,623 14,960 17,351 

สารเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิง  863 875 634 651 

อะไหลและวัสดุเพื่อการซอมบํารุง  1,995 2,191 1,838 2,031 

สินคาระหวางทาง 346 6,035 248 5,890 

สุทธิ 25,344 34,798 23,179 32,681 

 

ภายใตขอกําหนดของกระทรวงพลังงาน กําหนดใหบริษัทตองสํารองน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันสําเร็จรูปไวท่ี 

อัตรารอยละ 6 และน้ํามันหลอล่ืนท่ีอัตรารอยละ 5 ของปริมาณการผลิตในแตละงวด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยอดสินคา

คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรวมน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันสําเร็จรูปท่ีบริษัท 

ตองสํารองไวข้ันตํ่าจํานวน 6,572 ลานบาท และ 6,530 ลานบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2556 จํานวน 10,640 ลานบาท และ 10,589 ลานบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ) ซึ่งเปนจํานวนสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 

 

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจํานวน 274,163 ลานบาท และจํานวน 286,350 ลานบาท 

(พ.ศ. 2556 จํานวน 273,513 ลานบาท และจํานวน 285,099 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 

ตามลําดับ 

 

สินคาคงเหลือขางตนแสดงโดยสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

จํานวน 3,296 ลานบาท และจํานวน 3,289 ลานบาท รับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตามลําดับ  

(พ.ศ. 2556 จํานวน 79 ลานบาท และจํานวน 76 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ) 

 

10 ลูกหนี้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ลูกหนี้กรมสรรพสามิตและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 92 193 91 193 

อ่ืนๆ 44 203 30 195 

รวม 136 396 121 388 
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

47 

11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ยอดคงเหลือตนป - สุทธิ  6,006 5,519 10,187 9,838 

สวนแบงผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทรวม     

   ตามวิธีสวนไดเสีย (139) (39) - - 

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม (25) (107) - - 

บริษัทยอยลดทุนจดทะเบียน - - - (592) 

กลับรายการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย สุทธิ - - - 500 

ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม 302 900 302 900 

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (459) - (459) 

กําไรจากการรับรูมูลคาเงินลงทุนท่ียังเหลืออยูท่ีไมมี     

    อํานาจในการควบคุม - 192 - - 

ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิ  6,144 6,006 10,489 10,187 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังตอไปนี้ 

 

1) บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ไดออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 246 ลานหุน       

มีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีการเรียกชําระคาหุน หุนละ 2.50 บาท ซึ่งบริษัทไดจายซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว

ตามสัดสวนการลงทุนเดิมดวยจํานวน 121 ลานหุน หุนละ 2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 302 ลานบาท  

 

2) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ระยอง แทงค เทอรมินัล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดมีมติใหบริษัท

เลิกกิจการ ซึ่งไดมีการดําเนินการจดทะเบียนขอเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแลว 

 

3) บริษัทมีการจําหนายเงินลงทุนท้ังจํานวนในบริษัท คาปูลวน โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท เปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 0.14 ลานบาท ท้ังนี้ บริษัทรวมดังกลาวไดมีการหยุดการดําเนินกิจการและบริษัทไดต้ังคาเผื่อการดอยคาเต็ม

จํานวนแลว  
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239•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

52 

12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

หลักทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน   1,442 1,674 1,442 1,674 

หัก  คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน  (731) (704) (731) (704) 

  711 970 711 970 

เงินลงทุนท่ัวไป (ตราสารทุน) - ราคาทุน   4,061 884 4,059 826 

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน  (4,040) (759) (4,038) (759) 

  21 125 21 67 

สุทธิ  732 1,095 732 1,037 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน หลักทรัพย  

 ท่ัวไป - ราคาทุน เผ่ือขาย รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  125 970 1,095 

เงินลงทุนเพิ่มจากการแปลงหนี้เปนทุน 3,289 - 3,289 

จําหนายเงินลงทุน (104) (23) (127) 

การเปล่ียนแปลงในราคามูลคายุติธรรม - (236) (236) 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (3,289) - (3,289) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ  21 711 732 

 



240•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

53 

12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิ (ตอ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้ (ตอ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 เงินลงทุน หลักทรัพย  

 ท่ัวไป - ราคาทุน เผ่ือขาย รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 67 970 1,037 

เงินลงทุนเพิ่มจากการแปลงหนี้เปนทุน 3,287 - 3,287 

จําหนายเงินลงทุน (46) (23) (69) 

การเปล่ียนแปลงในราคามูลคายุติธรรม - (236) (236) 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (3,287) - (3,287) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 21 711 732 

 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางบริษัทกับกลุมผูบริหารเดิมเพื่อระงับ    

ขอพิพาทท้ังหมดท่ีมีตอกัน ซึ่งเปนผลใหมีการเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีเก่ียวของกับรายการดังกลาว ดังนี้ 

1) กลุมบริษัทมีการขายเงินลงทุนท่ัวไปในบริษัท อุตสาหกรรมสหธัญพืช จํากัด ใหแกกลุมผูบริหารเดิมซึ่งมีมูลคาตามบัญชี 

จํานวน 100 ลานบาท และจํานวน 42 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 

2) กลุมบริษัทรับรูรายการตามแผนฟนฟูกิจการของ 3 บริษัท คือ บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด 

และบริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด ท่ีศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของท้ังสามแหงนี้ในป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 

โดยมีการแปลงหนี้สินท่ีเกิดจากเงินใหกูยืมบางสวนเปนเงินลงทุน จํานวน 3,289 ลานบาท และ 3,287 ลานบาท ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ ท้ังนี้กลุมบริษัทไดมีการพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซึ่งมีมูลคาตํ่ากวามูลคา

เงินลงทุนดังกลาว จึงมีการต้ังคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนดังกลาวท้ังจํานวนในงวดเดียวกัน  

 

กลุมบริษัทอยูระหวางการดําเนินการพิจารณาวาจะจําหนายหรือดําเนินการอ่ืนใดกับเงินลงทุนดังกลาวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกกลุมบริษัท 
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

กลุมบริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ซึ่งประกอบดวยที่ดินซึ่งสวนใหญยังไมไดระบุวัตถุประสงคการใชงาน  และอาคารซึ่งสวน
ใหญมีไวใหเชาแสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 2,438 98 2,536 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (64) (64) 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (599) - (599) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,839 34 1,873 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,839 34 1,873 
การจําหนาย - สุทธิ (814) (2) (816) 
คาเสื่อมราคา - (4) (4) 

กลับรายการการดอยคา 234 - 234 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,259 28 1,287 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
ราคาทุน 1,624 88 1,712 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (60) (60) 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (365) - (365) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,259 28 1,287 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,259 28 1,287 
การจําหนาย - สุทธิ (38) (8) (46) 
คาเสื่อมราคา - (3) (3) 

กลับรายการการดอยคา 10 - 10 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,231 17 1,248 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 1,586 50 1,636 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (33) (33) 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (355) - (355) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,231 17 1,248 

    

ราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 1,686 116 1,802 
ราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,651 31 1,682 
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

55 

13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร รวม 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 1,906 24 1,930 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (16) (16) 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (347) - (347) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,559 8 1,567 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,559 8 1,567 

การจําหนาย - สุทธิ (416) (1) (417) 

คาเสื่อมราคา - (1) (1) 

กลับรายการดอยคา 18 - 18 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,161 6 1,167 
    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 1,490 21 1,511 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (15) (15) 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (329) - (329) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,161 6 1,167 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,161 6 1,167 

การจําหนาย - สุทธิ (9) (4) (13) 

คาเสื่อมราคา - (1) (1) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,152 1 1,153 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 1,481 3 1,484 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (2) (2) 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (329) - (329) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,152 1 1,153 
    
ราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 1,576 86 1,662 

ราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,560 8 1,568 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดกลับรายการคาเผื่อการดอยคาเปนจํานวน 10 ลานบาท ในงบการเงินรวม (พ.ศ. 2556 จํานวน 234 ลาน

บาท และ 18 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลําดับ) เนื่องจากมีการขายที่ดิน 
 

จํานวนเงินที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุน ไดแก 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

     

รายไดคาเชา 40 31 37 29 
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14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 

เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงงานผลิตแหงหนึ่งของบริษัท ซึ่งต้ังอยูท่ีตําบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง ไดเกิดเพลิงไหม 

ท่ีหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเตา (หนวย VGOHT: Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) ซึ่งเปนหนวยผลิตท่ีปอนให

หนวยแครกเกอรเพื่อใชในการผลิตตอเปนสารโพรไพลีนเปนหลัก จากเหตุการณดังกลาวทําใหโรงงานหนวยผลิต VGOHT 

และหนวยผลิตใกลเคียงตองหยุดผลิตชั่วคราว อยางไรก็ตาม ในปจจุบันโรงกล่ันน้ํามันและโรงงานปโตรเคมีอ่ืนๆท้ังหมดของ

บริษัทสามารถดําเนินการผลิตไดตามปกติแลว ยกเวนหนวยผลิต VGOHT ท่ียังคงหยุดผลิตเพ่ือซอมแซมและเปล่ียนอุปกรณท่ี

จําเปน โดยคาดวาจะตองหยุดผลิตเปนระยะเวลาประมาณ 10 เดือน เนื่องจากอุปกรณท่ีจะนํามาเปล่ียนทดแทนมีระยะเวลา 

ในการสั่งซื้อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทไดต้ังคาเผื่อการดอยคาจากผลเสียหายของสินทรัพยเปนจํานวนเงิน 267 ลานบาท   

 

บริษัทมีวงเงินประกันภัยรวมท้ังสิ้น 1,200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ผูบริหารของบริษัท บริษัทประกันภัยและเจาหนาท่ี

สํารวจภัยยังอยูระหวางการประเมินความเสียหายท้ังหมดซึ่งยังไมเสร็จสิ้น ณ วันท่ีในรายงานนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการ

รับรูเงินชดเชยคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแลวเปนจํานวน 1,710 ลานบาท ซึ่งแสดงอยูภายใตรายไดอ่ืนในงบกําไร

ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

ตนทุนการกูยืมจํานวน 886.50 ลานบาท และ 852.19 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ  

(พ.ศ. 2556 จํานวน 394.67 ลานบาท และ 296.48 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ) 

เกิดจากเงินกูยืมท่ียืมมาเพื่อสรางโรงงานใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยรวมอยูในรายการซื้อสินทรัพย กลุมบริษัท 

ใชอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนต้ังแตรอยละ 3.93 ถึงรอยละ 6.00 ในการคํานวณตนทุนท่ีรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

คาเสื่อมราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ      

   - ตนทุนขาย  4,770 4,501 4,451 4,265 

   - คาใชจายในการบริหาร  186 186 92 97 

  4,956 4,687 4,543 4,362 

คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

   - คาใชจายในการบริหาร  3 4 1 1 

รวมคาเสื่อมราคา  4,959 4,691 4,544 4,363 
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15 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 รายจายในการ 

ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร  

 ขุดลอกรองน้ําทะเล และคาพัฒนาระบบ รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 2,685 1,008 3,693 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,721) (265) (1,986) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 964 743 1,707 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  964 743 1,707 

เพิ่มข้ึนระหวางป  23 52 75 

การตัดจําหนาย - สุทธิ (26) - (26) 

คาตัดจําหนาย  (136) (104) (240) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 825 691 1,516 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 2,640 1,060 3,700 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,815) (369) (2,184) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 825 691 1,516 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  825 691 1,516 

เพิ่มข้ึนระหวางป  - 64 64 

คาตัดจําหนาย  (142) (107) (249) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 683 648 1,331 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 2,640 1,124 3,764 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,957) (476) (2,433) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 683 648 1,331 

 



249•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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15  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังนี้ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 รายจายในการ 

ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร  

 ขุดลอกรองน้ําทะเล และคาพัฒนาระบบ รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ราคาทุน 2,685 1,003 3,688 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,721) (265) (1,986) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 964 738 1,702 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  964 738 1,702 

เพิ่มข้ึนระหวางป  23 57 80 

การตัดจําหนาย – สุทธิ (26) - (26) 

คาตัดจําหนาย  (136) (104) (240) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 825 691 1,516 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน 2,640 1,060 3,700 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,815) (369) (2,184) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 825 691 1,516 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  825 691 1,516 

เพิ่มข้ึนระหวางป  - 62 62 

คาตัดจําหนาย  (142) (107) (249) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 683 646 1,329 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 2,640 1,122 3,762 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,957) (476) (2,433) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 683 646 1,329 
 

คาตัดจําหนายจํานวน 249 ลานบาท ไดแยกแสดงอยูในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารเปนจํานวน 151 ลานบาท  

และจํานวน 98 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2556 จํานวน 147 ลานบาท และ 93 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหาร 

ตามลําดับ) 



250•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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16 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีจะใชประโยชน     

   ภายใน 12 เดือน 20 17 20 17 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีจะใชประโยชน     

   เกินกวา 12 เดือน 5,118 2,699 4,795 2,356 

 5,138 2,716 4,815 2,373 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

   ท่ีจะจายชําระภายใน 12 เดือน 84 84 84 84 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

   ท่ีจะจายชําระเกินกวา 12 เดือน 123 258 123 258 

 207 342 207 342 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,931 2,374 4,608 2,031 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,374 2,319 2,031 1,934 

รับรูผานงบกําไรขาดทุน 2,470 16 2,491 58 

ภาษีเพิ่มผานรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 87 39 86 39 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 4,931 2,374 4,608 2,031 

 



251•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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16 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 ภาระผูกพัน การดอยคา    

 ผลประโยชน ลูกหนี้และ ขาดทุน   

 พนักงาน เงินลงทุน ทางภาษี อ่ืนๆ รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 223 1,610 509 459 2,801 

ภาษีเพิ่ม / (ลด) ผานงบกําไรขาดทุน 34 - (80) (78) (124) 

ภาษีเพิ่มผานรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - - - 39 39 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 257 1,610 429 420 2,716 

ภาษีเพิ่ม / (ลด) ผานงบกําไรขาดทุน 17 (104) 2,391 31 2,335 

ภาษีเพิ่มผานรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39 - - 48 87 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 313 1,506 2,820 499 5,138 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยถาวร 

 ลานบาท 
  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 482 

ภาษีลดผานงบกําไรขาดทุน (140) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 342 

ภาษีลดผานงบกําไรขาดทุน (135) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 207 

 



252•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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16 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ภาระผูกพัน การดอยคา    

 ผลประโยชน ลูกหนี้และ ขาดทุน   

 พนักงาน เงินลงทุน ทางภาษี อ่ืนๆ รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 207 1,468 507 234 2,416 

ภาษีเพิ่ม / (ลด) ผานงบกําไรขาดทุน 32 - (85) (29) (82) 

ภาษีเพิ่มผานรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - - - 39 39 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 239 1,468 422 244 2,373 

ภาษีเพิ่ม / (ลด) ผานงบกําไรขาดทุน 14 (104) 2,396 50 2,356 

ภาษีเพิ่มผานรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 38 - - 48 86 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 291 1,364 2,818 342 4,815 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สินทรัพยถาวร 

 ลานบาท 
  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 482 

ภาษีลดผานงบกําไรขาดทุน (140) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 342 

ภาษีลดผานงบกําไรขาดทุน (135) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 207 
 

 



253•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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16 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ) 

 

กลุมบริษัทมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเปนจํานวนเงินท้ังหมด 18,195 

ลานบาท ซึ่งจะสิ้นสุดเวลาการหักกลบกันกับกําไรทางภาษีในอนาคตในป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 จํานวน 10,210 ลานบาท 

และ จํานวน 7,985 ลานบาท ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทมีการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุน   

ทางภาษีดังกลาว เปนจํานวน 14,100 ลานบาท โดยมีขาดทุนทางภาษีอีกจํานวน 4,095 ลานบาท ท่ีมิไดมีการรับรูสินทรัพยภาษี     

เงินไดรอตัดบัญชี โดยไดมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษี

หรือไม 

 

กลุมบริษัทจึงมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากรายการขาดทุนทางภาษีดังกลาวขางตน เปนจํานวนเงินท้ังหมด 2,820 ลานบาท 

(พ.ศ. 2556: 429 ลานบาท)โดยสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากรายการขาดทุนทางภาษีจํานวน 801 ลานบาท มาจากขาดทุน

จากการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของท้ัง 3 บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูบริหารเดิม (หมายเหตุฯ ขอ 34) ซึ่งเปนผลมาจากการท่ี

กลุมบริษัทไดลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อยุติขอพิพาทกับกลุมผูบริหารเดิมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 สินทรัพยภาษีเงินได  

รอตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษีอีกจํานวน 2,019 ลานบาท มาจากขาดทุนจากการดําเนินงาน ท้ังนี้ การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได    

รอตัดบัญชีดังกลาวมาจากการใชสมมติฐานเก่ียวกับผลประกอบการในอนาคตของกลุมบริษัท 

 

17 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  

 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินมัดจําคาท่ีดิน 128 128 128 128 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (128) (128) (128) (128) 

 - - - - 

อ่ืนๆ 89 53 85 49 

สุทธิ 89 53 85 49 

 



254•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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18 เงินกูยืม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

สวนของหนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินท่ีไมมีหลักประกัน 8,847 147 8,793 - 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,701  2,000 2,701 2,000 

สวนของเงินหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,000 7,000 5,000 7,000 

รวมเงินกูยืมในสวนของหนี้สินหมุนเวียน 16,548 9,147 16,494 9,000 
     

สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน     

หุนกูท่ีไมมีหลักประกัน     

   - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7,881 7,842 7,881 7,842 

     หัก  สวนลดมูลคาหุนกู (10) (15) (10) (15) 

     สุทธิ 7,871 7,827 7,871 7,827 

   - สกุลเงินบาท 22,640 12,640 22,640 12,640 

รวมหุนกู 30,511 20,467 30,511 20,467 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13,793 13,466 13,793 13,466 

รวมหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว 44,304 33,933 44,304 33,933 

หัก  คาธรรมเนียมในการออกหุนกูและจัดหาเงินกู 

          รอตัดบัญชี (61) (50) (61) (50) 

รวมหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว 44,243 33,883 44,243 33,883 

รวมเงินกูยืม 60,791 43,030 60,737 42,883 
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เงินกูยืมระยะสั้น 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินกูยืมระยะสั้นท่ีไมมีหลักประกันจากสถาบันการเงินจํานวน 8,847 ลานบาท และ 8,793 ลานบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ  มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 2.15 ตอป โดยมีระยะเวลา     

ครบกําหนดภายใน 1 - 3 เดือน (พ.ศ. 2556 จํานวน 147 ลานบาท ในงบการเงินรวมมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.70 ถึงรอยละ 0.73 ตอป 

โดยมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 1- 3 เดือน) 

 

เงินกูยืมระยะยาว 

 

(1) เมื่อวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2552 บริษัทลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 10,000 ลานบาทกับธนาคารพาณิชยใน

ประเทศ 5 แหงเพื่อใชในโครงการลงทุนของกลุมบริษัท บริษัทสามารถเบิกถอนวงเงินไดตามความคืบหนาของโครงการ 

ท่ีตองการใชเงิน เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ป มีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจําสูงสุด 6 เดือนบวกอัตราสวนเพิ่มคงท่ีสําหรับวงเงินจํานวน 5,400 ลานบาท (Facility A) และอัตราดอกเบ้ีย 

THBFIX 6 เดือนบวกอัตราสวนเพิ่มคงท่ีสําหรับวงเงินจํานวน 4,600 ลานบาท (Facility B) ดอกเบ้ียจะมีการชําระทุกสิ้นเดือน 

สวนการจายชําระคืนเงินตนแบงออกเปน 10 งวด โดยจะเร่ิมชําระงวดแรก ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (วันสุดทาย

ของเดือนท่ี 42 นับจากวันท่ีตามสัญญา) และจะชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทไดเบิก 

เงินกูยืมแลวจํานวน 10,000 ลานบาท (พ.ศ. 2556 จํานวน 10,000 ลานบาท) 

 

(2) ในระหวางป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 บริษัทลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศและ

ตางประเทศรวม 3 แหง เพื่อใชในโครงการลงทุนของกลุมบริษัท ดังนี้ 

 

- เงินกูวงเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ไมมีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ป มีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกสวน

เพิ่มคงท่ีตอป โดยดอกเบ้ียจะมีการชําระทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน สวนการจายชําระคืนเงินตนจะชําระคืนเงินตนทุก     

6 เดือน โดยแบงออกเปน 10 งวด เร่ิมชําระงวดแรก ณ วันท่ี 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 (วันครบกําหนดเดือนท่ี 42        

นับจากวันท่ีตามสัญญา) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทไดเบิกเงินกูยืมจํานวนเต็มวงเงินแลว 

 

- เงินกูวงเงิน 3,700 ลานบาท ไมมีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ป มีอัตราดอกเบ้ีย THBFIX สามเดือนบวกสวนเพิ่ม

คงท่ีตอป โดยดอกเบ้ียจะมีการชําระทุก 3 เดือน สวนการจายชําระคืนเงินตนจะชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน โดยแบง

ออกเปน 10 งวด เร่ิมชําระงวดแรก ณ วันท่ี 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 (วันสุดทายของเดือนท่ี 42 นับจากวันเบิกเงินกู  

งวดแรกเปนตนไป) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทไดเบิกเงินกูยืมจํานวนเต็มวงเงินแลว 

 

- เงินกูวงเงิน 75 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ไมมีหลักประกันและมีอายุสัญญา 6 ป มีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกสวนเพิ่ม

คงท่ีตอปโดยดอกเบ้ียจะมีการชําระทุก 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยเงินตนจะจายคืนภายในวันท่ี 

10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทไดเบิกเงินกูยืมเต็มวงเงินแลว 
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18 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

(3) ในระหวางป พ.ศ. 2557 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใชในโครงการลงทุน

ของกลุมบริษัท ดังนี้ 
 

- เงินกูวงเงิน 10,000 ลานบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 3 แหง เปนเงินกูไมมีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ป โดย

อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจําหกเดือนถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย 4 แหง บวกสวนเพิ่ม

คงท่ีตอป โดยจะมีการชําระดอกเบ้ียทุกเดือน สวนการชําระคืนเงินตนจะชําระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดสวนท่ีกําหนดใน

สัญญาโดยแบงออกเปน 12 งวด เร่ิมชําระงวดแรกเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท

ยังไมไดมีการเบิกใชเงินกูยืมดังกลาว 
 

- เงินกูวงเงิน 3,000 ลานบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เปนเงินกูไมมีหลักประกันและมีอายุสัญญา 8 ป โดย

อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจําหกเดือนสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดาบวกสวนเพิ่มคงท่ีตอป มี

การชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน สวนการชําระคืนเงินตนจําชําระคืนทุก 6 เดือน โดยแบงออกเปน 10 งวด เร่ิมชําระงวดแรก

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (วันครบกําหนดเดือนท่ี 42 นับจากวันท่ีตามสัญญา) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท

มีการเบิกใชเงินกูยืมดังกลาวแลวเต็มจํานวน 
 

หุนกู 
 

หุนกูของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 
 

(1) หุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนหุนกูท่ีไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ โดยมีมูลคาท่ีตราไวจํานวน 250 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกาและมีสวนลดในราคารอยละ 99.323 ของมูลคาท่ีตราไว รวมเปนมูลคาสุทธิท้ังสิ้น 248.31 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หุนกูมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6.375 ตอป และมีกําหนดการจายชําระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปเร่ิมต้ังแตวันท่ี  

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และหุนกูจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

(2) หุนกูสกุลเงินบาทเปนหุนกูท่ีไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ โดยมีมูลคาท่ีตราไวจํานวน 10,000 ลานบาท และไดเสนอขาย

แกนักลงทุนประเภทสถาบันการเงินจํานวน 2 คร้ัง เปนจํานวนเงิน 7,000 ลานบาทและ 3,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หุนกูจํานวน 7,000 ลานบาท หุนกูจํานวน 3,000 ลานบาท 
   

อายุหุนกู 7 ป 10 ป 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป (รอยละ)  5.05 5.29 

กําหนดการจายดอกเบ้ีย ทุกคร่ึงป ทุกคร่ึงป 

ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

เงื่อนไขของการเสนอขายหุนกูไดระบุขอจํากัดบางประการใหบริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การไมกอใหเกิดภาระผูกพัน 

ในสินทรัพยใดของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต การควบรวมกิจการและขายสินทรัพยของบริษัทจะตองไดรับการ

ยินยอมจากผูถือหุนกู และการรักษาสัดสวนการถือหุนในบริษัทของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท้ังทางตรงและทางออม 

เปนตน 
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หุนกู (ตอ) 

 

(3) เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษัทไดออกหุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.35 ตอป  

ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และชุดท่ี 2 จํานวน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.76 ตอป 

ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561โดยหุนกูท้ัง 2 ชุดมีการชําระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบ้ีย 

งวดแรกในวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 และจะชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายของหุนกูแตละชุดในวันครบกําหนดไถถอน

หุนกูชุดท่ีเก่ียวของ 

 

เงื่อนไขของการเสนอขายหุนกูไดระบุขอจํากัดบางประการใหบริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การไมกอใหเกิดภาระผูกพัน 

ในสินทรัพยใดของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต การรักษาสัดสวนการถือหุนในบริษัทของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ท้ังทางตรงและทางออม และการดํารงไวซึ่งสัดสวนทางการเงินตามท่ีระบุไวในขอกําหนดผูออกหุนกู  เปนตน 

 

(4) เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือ

หุนกู เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 15,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

-  หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 1,366 ลานบาท และหุนกูชุดท่ี 4 จํานวน 3,380 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.96 ตอป  

ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

-  หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 1,944 ลานบาท และหุนกูชุดท่ี 5 จํานวน 1,420 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.50 ตอป  

ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- หุนกูชุดท่ี 3 จํานวน 2,940 ลานบาท และหุนกูชุดท่ี 6 จํานวน 3,950 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.96 ตอป 

ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 

โดยหุนกูท้ัง 6 ชุดมีการชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชําระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทายของหุนกูแตละชุดในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูชุดท่ีเก่ียวของ 

 

เงื่อนไขของการเสนอขายหุนกูไดระบุขอจํากัดบางประการใหบริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การไมกอใหเกิดภาระผูกพัน 

ในสินทรัพยใดของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต การรักษาสัดสวนการถือหุนในบริษัทของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ท้ังทางตรงและทางออม และการดํารงไวซึ่งสัดสวนทางการเงินตามท่ีระบุไวในขอกําหนดผูออกหุนกู  เปนตน 



258•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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18 เงินกูยืม (ตอ) 

 

อัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมและหุนกูของกลุมบริษัทและบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

- เงินกูยืมระยะสั้นและหุนกู ณ อัตราคงท่ี 44,296 27,564 44,242 27,417 

- เงินกูยืมระยะยาว ณ อัตราลอยตัว 16,495 15,466 16,495 15,466 

รวม 60,791 43,030 60,737 42,883 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (รอยละ)     

- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.50 - 2.15 0.70 - 0.73 0.50 - 2.15 - 

- หุนกู 3.960 - 6.375 4.564 - 6.375 3.960 - 6.375 4.564 - 6.375 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.366 - 4.308 1.442 - 5.000 1.366 - 4.308 1.442 - 5.000 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูมีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 7,701 9,000 7,701 9,000 

ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 35,163 31,787 35,163 31,787 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ป 9,080 2,096 9,080 2,096 

รวม 51,944 42,883 51,944 42,883 

 



259•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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18 เงินกูยืม (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห

ไดดังนี้ 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  42,883 42,883 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชี 14 14 

รับรูสวนลดมูลคาหุนกู 5 5 

ออกจําหนายหุนกู 15,000 15,000 

เงินกูระยะยาวเพิ่มข้ึน 3,000 3,000 

ตนทุนทางการเงินในการออกจําหนายหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว (26) (26) 

จายชําระคืนเงินกูยืมและหุนกู (9,000) (9,000) 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง  68 68 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ  51,944 51,944 

 

มูลคายุติธรรม 
 

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของหุนกูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

 ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

- สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7,871 7,827 8,335 8,219 

- สกุลเงินบาท 27,640 19,640 28,517 19,902 

รวม 35,511 27,467 36,852 28,121 

 

มูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินบาทคํานวณโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงลาสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการคิดลด

กระแสเงินสดเพื่อหามูลคายุติธรรม สวนมูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคํานวณโดยใชอัตราเฉล่ียสุดทาย    

ท่ีอางอิงในตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ ณ วันปดราคาลาสุด  
 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะสั้นท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากระยะเวลาครบกําหนดท่ีสั้น 

สวนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ดังนั้น มูลคายุติธรรมจึงใกลเคียงกับราคาตามบัญช ี
 

วงเงินสินเชื่อ 
 

กลุมบริษัทมีวงเงินสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยเปนวงเงินรวม 59,623 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงตามอัตราตลาด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือจํานวน 26,177 ลานบาท 



260•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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19 เจาหนี้การคา 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 หมายเหตุ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน 33 25,060 35,191 25,897 36,483 

- กิจการอ่ืนๆ  755 1,146 484 929 

รวม  25,815 36,337 26,381 37,412 

 

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน 
    

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 1,451 1,132 1,344 1,042 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 116 167 109 149 

 1,567 1,299 1,453 1,191 

งบกําไรขาดทุน     

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 137 107 129 98 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 12 96 11 86 

 149 203 140 184 

 



261•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวระหวางป มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

มูลคาตามบัญชีตนป 1,299 1,121 1,191 1,032 

ตนทุนบริการปจจุบัน 83 160 79 144 

ตนทุนดอกเบ้ีย  64 43 59 40 

ตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรูตัดจําหนาย 2 - 2 - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

คณิตศาสตรประกันภัย 142 - 145 - 

จายผลประโยชนพนักงาน (23) (25) (23) (25) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 1,567 1,299 1,453 1,191 

 

ตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบ้ียรับรูในงบกําไรขาดทุนท้ังจํานวน 

 

คาใชจายจํานวน 90 ลานบาทและจํานวน 59 ลานบาท (พ.ศ. 2556 จํานวน 62 ลานบาทและจํานวน 141 ลานบาท) ไดรวมอยูใน

ตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารในงบการเงินรวม ตามลําดับ 

 

คาใชจายจํานวน 82 ลานบาทและจํานวน 58 ลานบาท (พ.ศ. 2556 จํานวน 56 ลานบาทและจํานวน 128 ลานบาท)ไดรวมอยูใน

ตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 

 

ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 

   พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

อัตราคิดลด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   รอยละ 4.4 รอยละ 4.2 

อัตราการข้ึนเงินเดือน   รอยละ 5 ถึงรอยละ 8 รอยละ 5 ถึงรอยละ 8  

อัตราการลาออก   รอยละ 0 ถึงรอยละ 2 รอยละ 0 ถึงรอยละ 2 



262•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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21 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 

  

จํานวนหุน 

ลานหุน 

 

หุนสามัญ 

ลานบาท 

สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ 

ลานบาท 

 

รวม 

ลานบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 20,434 20,434 28,554 48,988 

การออกหุน - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 20,434 20,434 28,554 48,988 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หุนสามัญจดทะเบียนท้ังหมดมีจํานวน 20,475 ลานหุน ซึ่งมีราคามูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

หุนจํานวน 20,434 ลานหุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 

22 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 2,048 2,048 2,048 2,048 

จัดสรรระหวางป - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 2,048 2,048 2,048 2,048 

จัดสรรระหวางป - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 2,048 2,048 2,048 2,048 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก 

หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย

ไมสามารถจัดสรรได 

 

บริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวต้ังแตป พ.ศ. 2550 



263•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

77 

23 หุนทุนซ้ือคืน - หุนของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทยอย 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท 
   

บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด 124 124 

รวม 124 124 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หุนสามัญของบริษัทจํานวน 23,828,400 หุนถือโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งไดแก บริษัท น้ํามัน   

ไออารพีซี จํากัด (พ.ศ. 2556 จํานวน 23,828,400 หุน) โดยหุนเหลานี้แสดงดวยราคาทุนและไดนําไปแสดงไวเปนรายการหัก

กอนแสดงสวนของผูถือหุน 

 

บริษัทยอยมีแผนจะจําหนายหุนของบริษัทเมื่อผลตอบแทนมีมูลคาสูงกวาราคาทุน 

 

24 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ยอดคงเหลือตนป 68 62 

สวนแบงกําไรสุทธิ 21 23 

เงินปนผลจาย (19) (17) 

ยอดคงเหลือปลายป 70 68 

 



264•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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25 รายไดอ่ืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 82 71 275 225 

เงินปนผลรับ 38 54 259 493 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,002 147 998 148 

กําไรจากสัญญาท่ีเก่ียวกับการปองกัน     

   ความเสี่ยงของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑเก่ียวกับน้ํามัน 1,725 1,721 1,725 1,721 

รายไดรับคืนจากภาษีนําเขาศุลกากร 219 201 219 201 

การกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญของรายการกับ

กลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของ 

- เงินมัดจําสัญญาเชาอาคารระยะยาว 

- เงินใหกูยืมแกกลุมผูบริหารเดิม 

 

 

470 

3,289 

 

- 

- 

420 

3,287 

 

- 

- 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,289) - (3,287) - 

กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน 

   บริษัทยอย สุทธิ - - - 500 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 50 193 50 193 

กําไรจากการรับรูมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการ 

   จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -   192 - - 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 167 7 78 7 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน - (26) - (26) 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวรและ 

   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 253 824 252 908 

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของ     

   สินทรัพยถาวรและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 10 234 - 18 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยจากเหตุการณเพลิงไหม (267) - (267) - 

เงินชดเชยคาสินไหมทดแทนจากประกันภัย 1,710 - 1,710 - 

อ่ืนๆ 347 343 437 441 

รวม 5,806 3,961 6,156 4,829 
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26 คาใชจายในการบริหาร 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 หมายเหตุ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
      

คาใชจายพนักงาน 27 2,549 2,584 2,457 2,425 

คาท่ีปรึกษา  538 456 430 354 

คาเสื่อมราคา 14 189 190 93 98 

คาเชา  188 203 181 193 

คาโฆษณา  75 85 74 85 

หนี้สงสัยจะสูญ   4 31 4 45 

คาตอบแทนกรรมการ  34 37 31 27 

อ่ืนๆ  764 681 876 871 

รวม  4,341 4,267 4,146 4,098 

 

27 คาใชจายพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินเดือนและคาแรง 3,443 3,250 3,128 2,957 

คาลวงเวลา 521 498 460 440 

โบนัส 1,121 1,323 1,023 1,213 

จายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพและประกันสังคม 349 323 322 299 

ผลประโยชนพนักงาน  149 203 140 183 

อ่ืนๆ 1,181 1,152 1,054 1,054 

รวม 6,764 6,749 6,127 6,146 

 

คาใชจายพนักงานจํานวน 4,215 ลานบาท และ 3,669 ลานบาท ไดรวมเปนสวนหนึง่ของตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามลําดับ (พ.ศ. 2556 จํานวน 4,165 ลานบาท  

และ 3,721  ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตามลําดับ)  

 

คาใชจายพนักงานจํานวน 2,549 ลานบาท และ 2,458 ลานบาท ไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามลําดับ (พ.ศ. 2556 จํานวน 2,584 ลานบาท และ 

2,425 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตามลําดับ) 
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28 ตนทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ดอกเบ้ียจาย 1,515 1,760 1,549 1,860 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกูยืม     

   และดอกเบ้ียคางจาย 70 909 74 904 

กําไรจากสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ     

   และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลวงหนา (112) (210) (112) (210) 

คาใชจายในการกูยืม 21 10 21 10 

รวม 1,494 2,469 1,532 2,564 

 

29 ภาษีเงินได 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ภาษีเงินไดในปปจจุบัน 72 23 - - 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (2,470) (16) (2,491) (58) 

 (2,398) 7 (2,491) (58) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาซึ่งยังสามารถนํามาใชประโยชนทางภาษีได ภาษีเงินไดท่ีแสดงใน  

งบกําไรขาดทุนรวมคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีของบริษัทยอยในอัตรารอยละ 20 ตอป   
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29 ภาษีเงินได (ตอ) 

 

ภาษีเงินไดสําหรับกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมียอดจํานวนท่ีแตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับ

อัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี (7,611) 856 (7,703) 1,215 
     

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 20   (1,522) 171 (1,540) 243 

ผลกระทบ:     

ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี 28 8 - - 

รายไดท่ีตองถือเปนรายไดทางภาษี 53 111 30 109 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี (119) (15) (145) (98) 

รายไดท่ีไดรับลดหยอนหรือยกเวนภาษี (69) (158) (69) (158) 

คาใชจายท่ีไมสามารถหักภาษี 34 69 36 25 

คาใชจายท่ีไมตองเสียภาษี (2) (1) (2) (1) 

ขาดทุนทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีกอน     

   ท่ีรับรูเปนภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในปนี้ 

   (หมายเหตุฯ ขอ 16) 

 

(801) 

 

- 

 

(801) 

 

- 

การใชขาดทุนทางภาษท่ีีไมไดมีการรับรู 

    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

- 

 

(178) 

 

- 

 

(178) 

ภาษีเงินได (2,398) 7 (2,491) (58) 
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30 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยจํานวน

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีถือโดยผูถือหุนโดยไมรวมหุนสามัญซื้อคืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
.     

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ     

   (ลานบาท) (5,235) 826 (5,211) 1,273 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนาย     

   ในระหวางปหักดวยหุนของบริษัทใหญ     

   ท่ีถือโดยบริษัทยอย (ลานหุน) 20,410 20,410 20,434 20,434 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานท่ีเปนของ     

   บริษัทใหญ (บาท) (0.26) 0.04 (0.26) 0.06 

 

ในงบการเงินรวมจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายในระหวางปไดหักดวยหุนของบริษัทใหญท่ีถือโดย

บริษัทยอยเปนจาํนวน 24 ลานหุน 

 

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดท่ีนําเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุน       

ปรับลด 

 

31 เงินปนผล 

 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 

พ.ศ. 2556 ในอัตราหุนละ 0.10 บาทตอหุนสําหรับหุนจํานวน 20,434 ลานหุน รวมเปนเงินท้ังสิ้นประมาณ 2,043 ลานบาท เงินปนผล

ดังกลาวจายเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2556 เงินปนผลจายจากการดําเนินงานป พ.ศ. 2555 จํานวน 0.08 บาทตอหุน 

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,635 ลานบาท)  
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32 สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับ

การสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการผลิต Acetylene Black , Compounded Plastic, 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานรวมและไอน้ํา (‘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’) โครงการ 

HDPE Catalyst Commercialisation (‘Jet Mill’) และโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนรวมถึงเคร่ืองจักรท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาหาป

ถึงแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม 

มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันสิ้นสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ข) 

(ง) ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาเปนสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลาอีก 10 ปนับแต

วันท่ีมีรายได 
 

เนื่องจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีระบุไว

ในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

รายไดจากการขายท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 แสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สวนท่ีไดรับ สวนท่ีไมไดรับ  

 การสงเสริม การสงเสริม รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
    

พ.ศ. 2557    

รายไดจากการขาย - ตางประเทศ 1,754 89,535 91,289 

 - ในประเทศ 4,673 197,109 201,782 

รวม 6,427 286,644 293,071 

    

พ.ศ. 2556    

รายไดจากการขาย - ตางประเทศ 1,329 97,323 98,652 

 - ในประเทศ 3,868 201,021 204,889 

รวม 5,197 298,344 303,541 

 

บริษัทมิไดมีการเปดเผยรายไดจากการขายท่ีรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับงบการเงินรวม

เนื่องจากรายไดจากการขายของบริษัทยอยท่ีไดรับสิทธิประโยชนนั้น เปนรายไดจากการขายท่ีจําหนายใหกับบริษัทท้ังจํานวน 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัทท้ังทางตรงหรือทางออม

ไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับบริษัท บริษัทยอยและ

บริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลท่ีเปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับ

บุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลท้ังหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ

มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 

 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนใน

บริษัทคิดเปนอัตรารอยละ 38.51 สวนผูถือหุนในลําดับรองลงมาไดแก ธนาคารออมสิน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายสินคา ราคาตลาด 

รายการซื้อสินคา ตามรายละเอียดท่ีอธิบายไวขางลาง 

คาใชจายในการขายและบริหาร สวนใหญไดแก  ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา 

   คาผานทอและคาเชาถังท่ีคลังสินคา  

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย ระยะสั้น -  อัตราดอกเบ้ียเงินกูระหวางธนาคารพาณิชย (BIBOR)        

ถัวเฉล่ีย 1 เดือนและถัวเฉล่ีย 6 เดือนปรับเพิ่มดวยสวนตางคงท่ี 

ระยะยาว - อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําเฉล่ียธนาคารพาณิชยใน

ประเทศสี่แหง และอัตราดอกเบ้ียลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกู

ระยะยาวท่ีมีกําหนดเวลาท่ีแนนอน (MLR) ปรับลดดวยสวนตางคงท่ี 

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก เบ้ียประชุม 

   และโบนัส 

ตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการและผูถือหุน 

 

สําหรับรายการซื้อสินคาจากผูถือหุนใหญ ผูถือหุนใหญทําหนาท่ีใหบริการดําเนินการจัดการเก่ียวกับการซื้อและการชําระเงินคาซื้อ

สินคา ซึ่งคาสินคาบวกอัตราคาบริการท่ีเรียกเก็บโดยผูถือหุนใหญใกลเคียงกับราคาท่ีกลุมบริษัทจัดหาเอง นอกจากนี้ บริษัทยังมี

การทํารายการเก่ียวกับอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑกับผูถือหุนใหญดวย สวนรายการซื้อสินคา 

จากบริษัทยอยใชเกณฑราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังนี้ 

 

(ก) รายการซ้ือขายสินคา การใหบริการและรับบริการ 

 

รายการระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ขายสินคา     

- ผูถือหุนใหญ 28,444 22,784 28,067 22,447 

- บริษัทยอย - - 24,495 24,320 

- บุคคลหรือบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 49,071 51,001 49,037 50,989 

     

ซ้ือสินคา     

- ผูถือหุนใหญ 175,327 122,786 175,325 122,777 

- บริษัทยอย - - 17,126 15,370 

- บุคคลหรือบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 70,934 108,638 69,175 107,300 

     

คาใชจายในการขายและบริหาร     

- ผูถือหุนใหญ 53 80 53 79 

- บริษัทยอย - - 229 237 

- บุคคลหรือบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 967 874 917 829 

     

ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ และรายไดอ่ืน - สุทธิ     

- ผูถือหุนใหญ 454 248 454 248 

- บริษัทยอย - - 521 620 

- บุคคลหรือบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 1,752 920 1,749 918 

 

รายไดอ่ืน - สุทธิ ซึ่งเกิดจากรายการเก่ียวกับอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑแสดงเฉพาะ

สวนท่ีเกิดจริงในปเทานั้น 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังนี้ (ตอ) 

 

(ข) ลูกหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ผูถือหุนใหญ 1,099 1,741 1,045 1,705 

บริษัทยอย - - 982 1,828 

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 2,877 5,910 2,872 5,910 

 3,976 7,651 4,899 9,443 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7) - (7) - 

สุทธิ 3,969 7,651 4,892 9,443 

 

(ค) ลูกหนี้กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ลูกหนี้อ่ืนและเงินทดรองจาย     

ผูถือหุนใหญ 23 32 23 32 

บริษัทยอย - - 29 28 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 1,068 65 1,048 46 

 1,091 97 1,100 106 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (61) (60) (55) (54) 

สุทธิ 1,030 37 1,045 52 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังนี้ (ตอ) 

 

(ง) เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย - - 651 631 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 651 631 

 

บริษัทยอยท่ีอยูภายใตกระบวนการลมละลาย     

   (ดูหมายเหตุฯ ขอ 2.3.2)     

- ลูกหนี้เงินทดรองจาย 56 56 56 56 

- เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ 145 145 145 145 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (201) (201) (201) (201) 

สุทธิ - - - - 

รวม สุทธิ - - 651 631 

 

อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน คือ อัตรารอยละ 2.59 ถึงรอยละ 2.68 ตอป  

(พ.ศ. 2556 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.81 ถึงรอยละ 2.98 ตอป) รายการท่ีต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดมีการหยุดคิดดอกเบ้ีย

ระหวางกันแลว 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังนี้ (ตอ) 

 

(จ) เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย - - 3,494 3,489 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 3,494 3,489 
     

บริษัทยอยท่ีอยูภายใตกระบวนการลมละลาย  

   (ดูหมายเหตุฯ ขอ 2.3.1)     

- ลูกหนี้เงินทดรองจาย 73 56 73 56 

- เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ 1,252 1,252 403 403 

- เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางรับ 5,415 5,415 5,331 5,331 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,430) (3,430) (2,714) (2,714) 

สุทธิ 3,310 3,293 3,093 3,076 

รวม สุทธิ 3,310 3,293 6,587 6,565 

 

อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน คือ อัตรารอยละ 5.23 ตอป 

(พ.ศ. 2556 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.81 ตอป)  

 

(ฉ) เจาหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ผูถือหุนใหญ 22,752 4,954 22,752 4,954 

บริษัทยอย - - 981 1,660 

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 2,308 30,237 2,164 29,869 

รวม 25,060 35,191 25,897 36,483 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังนี้ (ตอ) 

 

(ช) เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจาย     

ผูถือหุนใหญ 57 1 57 1 

บริษัทยอย - - 14 16 

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 98 39 90 29 

รวม 155 40 161 46 

 

(ซ) เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย     

บริษัทยอย - - 169 22 

รวม - - 169 22 
     

บริษัทยอยท่ีอยูภายใตกระบวนการลมละลาย   

   (ดูหมายเหตุฯ ขอ 2.3.1)   

เงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจาย 2,255 2,255 2,255 2,255 

รวม 2,255 2,255 2,255 2,255 

 



276•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังนี้ (ตอ) 

 

(ฌ) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชนระยะสั้นอ่ืน 96 110 85 100 

รวม 96 110 85 100 

 

34 รายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม - สุทธิ 

 

กลุมบริษัทมีรายการกับกลุมผูบริหารเดิม คือ คุณประชัย เล่ียวไพรัตนและครอบครัว และกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม 

ซึ่งในอดีตเคยเปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยยอดคงคางจากเหตุการณในอดีตสวนใหญท่ีกลุมบริษัทมีกับกลุมผูบริหารเดิมและ

กิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิมไดมีการต้ังสํารองเต็มจํานวนแลว  

 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันกับกลุมผูบริหารเดิมเพื่อระงับขอพิพาทท่ีมี

ตอกันท้ังหมด (ตามหมายเหตุฯ ขอ 37) โดยมีรายการท่ีเก่ียวของกับรายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับ

ผูบริหารเดิมดังนี้ 

-    กลุมบริษัทตองปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของ 3 บริษัท ไดแก บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด 

และบริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด โดยมีการแปลงหนี้สินท่ีเกิดจากเงินใหกูยืมบางสวนไปเปนเงินลงทุน (ตามหมายเหตุฯ ขอ 12) 

-    กลุมบริษัทไดรับคืนคาเชาลวงหนาในการทําสัญญายกเลิกสัญญาเชาอาคารทีพีไอทาวเวอร เปนจํานวนเงิน 470 ลานบาท 

และ 420 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ ซึ่งกลุมบริษัทไดเคยต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ

ไวเต็มจํานวนแลว 

 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทมีการตัดหนี้สูญสําหรับยอดคงเหลือและกลับรายการเจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจายท้ังหมด เปนผลให 

ไมมียอดคงเหลือในรายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 



277•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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34 รายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม – สุทธิ (ตอ) 

 

รายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สามารถ

สรุปไดดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้น     

บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด - 3,482 - 3,476 

บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด - 829 - 829 

บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด - 1,685 - 1,685 

บริษัท ทีพีไอ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จํากัด - 1 - 1 
     

ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด - 1,709 - 1,705 

บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด - 440 - 440 

บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด - 965 - 965 

บริษัท ทีพีไอ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จํากัด - 1 - 1 
     

ลูกหนี้อ่ืนและเงินทดรองจาย     

บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด - 893 - 801 

เงินทดรองจายแกผูบริหารเดิม - 394 - 26 

อ่ืนๆ - 4 - 5 
     

ต๋ัวเงินรับคาท่ีดิน     

บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน) - 1,739 - 1,739 

 - 12,142 - 11,673 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (12,070) - (11,635) 

สุทธิ - 72 - 38 
     

เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจาย     

บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด - 12 - 12 

เจาหนี้ผูบริหารเดิม - 101 - 101 

รวม - 113 - 113 



278•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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34 รายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม - สุทธิ (ตอ) 

 

รายการกับกลุมผูบริหารเดิมและกิจการท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สามารถ

สรุปไดดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สัดสวนการถือหุน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน       

บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด 23.65 25.00 1,119 74 1,117 74 

บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด 36.31 25.00 829 - 829 - 

บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด 35.00 - 1,416 - 1,416 - 

บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด       

   (มหาชน) 16.24 16.24 673 673 673 673 

บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญพืช จํากัด - 18.08 - 99 - 41 

   4,037 846 4,035 788 

หัก  คาเผื่อการดอยคา   (4,037) (747) (4,035) (747) 

สุทธิ   - 99 - 41 

 

กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด และบริษัท 

อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดต้ังและดําเนินงานในประเทศไทยในสัดสวน รอยละ 23.65  

รอยละ 36.31 รอยละ 35.00 และรอยละ 16.24 ของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดในแตละบริษัท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัท 

ไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทท้ัง 4 แหง โดยกลุมบริษัทไดพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนท้ังหมดดังกลาวแลว  



279•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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35 เครื่องมือทางการเงิน 

 

(ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สินทรัพย     

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4,860 10,700 4,786 10,558 

สกุลเงินยูโร 27 75 27 75 

รวม 4,887 10,775 4,813 10,633 
     

หนี้สิน     

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - หุนกู 7,881 7,842 7,881 7,842 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - เงินกูยืม 5,795 5,766 5,795 5,766 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 228 26,373 58 26,332 

สกุลเงินยูโร 6 24 2 15 

สกุลเงินอ่ืนๆ  - 3 - 3 

รวม 13,910 40,008 13,736 39,958 

 

(ข) กลุมบริษัทมีสัญญาท่ีเก่ียวของกับอนุพันธทางการเงิน ดังตอไปนี้ 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 

 

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทเขาทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจํานวน 

2 สัญญากับสถาบันการเงิน 2 แหง เปนจํานวนเงินรวม 2,200 ลานบาท โดยแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว THBFIX  

6 เดือนตอปเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญามีระยะเวลา 7 ป โดยเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินบาท 

มีจํานวนรวม 880 ลานบาท (พ.ศ. 2556 จํานวน 1,320 ลานบาท) 



280•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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35 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 

 

(ข) กลุมบริษัทมีสัญญาท่ีเก่ียวของกับอนุพันธทางการเงิน ดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตนและอัตราดอกเบี้ย 
 

บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและอัตราดอกเบ้ียของหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 2,640 ลานบาท โดยเปล่ียนเปน 

เงินตนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดตามสัญญา และเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราคงท่ี

สกุลเงินบาทเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือ

ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตนและอัตราดอกเบ้ียของหุนกูสกุลเงินบาทมีจํานวนรวม 2,640 ลานบาท (พ.ศ. 2556 

จํานวน 2,640 ลานบาท) 
 

บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและอัตราดอกเบ้ียของหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 5,000 ลานบาท โดยเปล่ียนเปน 

เงินตนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดตามสัญญา และเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราคงท่ี

สกุลเงินบาทเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 24 สิงหาคม  

พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือ

ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตนและอัตราดอกเบ้ียของหุนกูสกุลเงินบาทมีจํานวนรวม 5,000 ลานบาท (พ.ศ. 2556 

จํานวน 5,000 ลานบาท) 
 

บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและอัตราดอกเบ้ียของหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 4,000 ลานบาท โดยเปล่ียนเปน

เงินตนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดตามสัญญา และเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราคงท่ี

สกุลเงินบาทเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือตามสัญญา

แลกเปล่ียนสกุลเงินตนและอัตราดอกเบ้ียของหุนกูสกุลเงินบาทมีจํานวนรวม 4,000 ลานบาท (พ.ศ. 2556 จํานวน 4,000 

ลานบาท) 
 

สัญญาท่ีเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑเก่ียวกับน้ํามัน 
 

บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสวนตางราคาน้ํามันสําเร็จรูปและราคาน้ํามันดิบลวงหนา (Crack Spread Swap 

Contracts) จํานวนหลายฉบับกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินหลายแหง โดยแลกเปล่ียนสวนตาง

ระหวางราคาของผลิตภัณฑน้ํามันและน้ํามันดิบลอยตัวถัวเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจายชําระเปนสวนตางราคาคงท่ี ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีปริมาณน้ํามันคงเหลือท่ีไดทําไวภายใตสัญญาดังกลาวท้ังสิ้นจํานวน 5.22 ลานบารเรล 

(พ.ศ. 2556 จํานวน 16.91 ลานบารเรล)  
 

บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสวนตางราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปลวงหนาจํานวนหลายฉบับกับบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินหลายแหงโดยแลกเปล่ียนราคาน้ํามันดิบลอยตัวถัวเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจายชําระ

เปนชวงของราคาคงท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีปริมาณน้ํามันคงเหลือท่ีไดทําไวภายใตสัญญาดังกลาวท้ังสิ้น

จํานวน 1.30 ลานบารเรล (พ.ศ. 2556 จํานวน 2.19 ลานบารเรล) 
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35 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 

 

(ค) มูลคายุติธรรม 

 

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ระยะสั้นอ่ืนๆ เจาหนี้การคา 

เจาหนี้ อ่ืน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน และเงินกูยืมระยะสั้น 

จากกิจการท่ีเก่ียวของกันมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดท่ีสั้น 

 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันมีมูลคาราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากมีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 

 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูไดเปดเผยในหมายเหตุฯ ขอ 18 

 

มูลคายุติธรรมสุทธิของเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงิน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท 

สัญญาอนุพันธทางการเงิน   

สัญญาท่ีมีมูลคายุติธรรมเชิงบวก - - 

สัญญาท่ีมีมูลคายุติธรรมเชิงลบ (660) (863) 

   

สัญญาอนุพันธเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ํามัน   

สัญญาท่ีมีมูลคายุติธรรมเชิงบวก 145 1,434 

สัญญาท่ีมีมูลคายุติธรรมเชิงลบ (1,617) (142) 
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36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสัญญาท่ีสําคัญ  

 

(ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สัญญาท่ียังไมรับรูในงบการเงิน     

- สัญญาซื้อเคร่ืองจักรและกอสรางโรงงาน 12,081 28,085 11,897 27,951 

- สัญญาคาท่ีปรึกษา 48 87 48 

11,945 

87 

รวม 12,129 28,172 28,038 

 

(ข) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สัญญาเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงาน :     

- ภายในระยะเวลา 1 ป 82 82 82 82 

- ระยะเวลาหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 7 7 7 7 

 89 89 89 89 

สัญญาเชาท่ีดิน :     

- ภายในระยะเวลา 1 ป 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1 1 1 1 

- ระยะเวลาหลังจาก 5 ป 5 5 5 5 

 7 7 7 7 

รวม 96 96 96 96 

     

ภาระผูกพันอ่ืนๆ :     

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 27 198 25 68 
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36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสัญญาท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

(ค) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน :     

- หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 2,472 1,814 2,472 1,812 

 

(ง) คลังน้ํามันของบริษัทและพื้นท่ีแนวเวนคืนเพื่อกอสรางถนน 

 

ถังน้ํามันบางสวนของบริษัทต้ังอยูบริเวณพื้นท่ีสีเหลือง (เขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย) และพื้นท่ีสีเขียวออน (เขตนันทนาการ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม) โดยเปนแนวถนนโครงการในอนาคตซึ่งไดแกสาย ค3 และ ก9 ตามขอกําหนดกฏกระทรวง

ผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ. 2549 ซึ่งหามใชประโยชนท่ีดินในเขตดังกลาวเพื่อกอสรางโรงงาน หรือสถานท่ีเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงและกาซ ปจจุบันไดมีคําสั่งคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขผังเมอืงรวมระยอง 

ตามท่ีบริษัทรองขอแกไขจากพ้ืนท่ีสีเหลืองและสีเขียวออนใหเปนพื้นท่ีสีมวง (พื้นท่ีอุตสาหกรรมและคลังสินคา) 

เพื่อใหสามารถประกอบกิจการสถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซได และการแกไขรางถนนท้ัง 2 สายออกจากพื้นท่ี

คลังน้ํามันของบริษัท ซึ่งผลกระทบจากการไมสามารถแกไขผังเมืองและการตัดรางถนน 2 สาย อาจสงผลกระทบตอ

การดอยคาของสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ความคืบหนาในเร่ืองการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระยอง ขณะนี้รางกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมระยอง (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 4) ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัดระยองแลว 

และอยูในระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป 
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36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน สัญญาท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

(จ)  สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเก่ียวของกันและกิจการอ่ืน ๆ 

 

สัญญาซ้ือขายน้ํามันสําเร็จรูปและใชบริการจากคลังน้ํามันจังหวัดชุมพร  

 

บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันสําเร็จรูป และสัญญาใชบริการจากคลังน้ํามันชุมพร กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

โดยบริษัทตกลงขายน้ํามันสําเร็จรูปจากคลังน้ํามันจังหวัดชุมพรในปริมาณและราคา รวมท้ังคาบริการท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ 

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยท้ังสองสัญญามีระยะเวลา 1 ป ครบกําหนดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ท้ังนี้ 

บริษัทไดมีการตอสัญญาท้ังสองไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ขอกําหนดตางๆ ในสัญญาเปนไปตามท่ีกําหนด

ในสัญญาใหม 

 

สัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน 

 

บริษัทไดทําสัญญาซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืนกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สัญญามีกําหนด 1 ปและครบกําหนด  

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยปริมาณและราคาของการซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืนเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา   

และบริษัทไดมีการตอสัญญาไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยขอกําหนดตางๆ ในสัญญาเปนไปตามท่ีกําหนด 

ในสัญญาใหม 

 

สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ 

 

เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”)โดยปริมาณ

การซื้อขายและราคาซือ้ขายกาซใหเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุ 10 ปนับจากวันท่ีปตท.ไดสงมอบ

กาซและบริษัทไดรับซื้อกาซ และสามารถตออายุออกไปได ท้ังนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา  

 

สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 

บริษัทมีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่งโดยปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขาย

ผลิตภัณฑใหเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาว โดยมีระยะเวลา 15 ป นับจากวันท่ีท่ีมีผลบังคับตามท่ีระบุไว 

ในสัญญาและจะมีผลสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2571 ยกเวนจะมีการบอกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษร

โดยความยินยอมของคูสัญญาท้ังสองฝาย 



285•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

99 

36 ภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน สัญญาท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

(จ) สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเก่ียวของกันและกิจการอ่ืน ๆ (ตอ)  

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟา 

 

บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อผลิตพลังไฟฟาและนําสง

พลังงานไฟฟาตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ป บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิและหนาท่ี

ในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวแกบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งตอมาบริษัทไดมีการขายสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย

ดังกลาว ตามหมายเหตุฯ ขอ 11 

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟาและไอน้ํา 

 

บริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่ง โดยบริษัทจะรับซื้อไฟฟาและไอน้ําตาม

อัตราท่ีกําหนดในสัญญา โดยสัญญาซื้อขายไฟฟามีระยะเวลา 25 ป และสัญญาซื้อขายไอน้ํามีระยะเวลา 27 ป 

 

สัญญาใหบริการตางๆ 

 

บริษัทไดเขาทําสัญญาใหบริการสาธารณูปโภค สัญญาพัฒนาและควบคุมกอสรางโครงการ และสัญญาใหบริการควบคุม

และซอมเคร่ืองจักรกับกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่งซึ่งเก่ียวเนื่องกับโครงการโรงไฟฟา ซึ่งบริษัทจะจัดหา

สาธารณูปโภค ใหบริการในการพัฒนาและควบคุมงานกอสรางโครงการและใหบริการในการควบคุมซอมบํารุง

เคร่ืองจักร โดยอัตราคาจางในการใหบริการเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญโดยแบงออกเปน 3 กลุมคดี ดังนี้  

 

(1) คดีความท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม คือ คุณประชัย เล่ียวไพรัตน และบุคคลหรือกิจการของกลุมเล่ียวไพรัตน 

ไดแก 

 

(1.1) คดีความเก่ียวกับการฟองขอใหศาลเพิกถอนมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนและมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

(1.2) คดีความเก่ียวกับการฟองขอใหศาลเพิกถอนมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนและมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทยอย 6 บริษัท  ไดแก 1) บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด  2) บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด 3) บริษัท 

อุตสาหกรรมโพลี ยูรีเทนไทย จํากัด 4) บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากัด 5) บริษัท ไออารพีซี พลังงาน จํากัด และ 6)

บริษัท ทีพีไอ อินเตอรเน็ต พอรทัล จํากัด 

(1.3) คดีเงินใหกูยืมกับบริษัทท่ีเก่ียวของกับกลุมเล่ียวไพรัตน คดีฟองขอใหเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความ     

และการฟนฟูกิจการของบริษัทเก่ียวของกับกลุมเล่ียวไพรัตน 3 บริษัท ไดแก 1) บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จํากัด 2) 

บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด และ 3) บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด 

(1.4) คดีหมิ่นประมาทอาญา และคดีหมิ่นประมาทแพง 

(1.5) คดีเชาอาคารซันทาวเวอร  

(1.6) คดีแรงงาน  

(1.7) คดีความเก่ียวกับการฟองลมละลายบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)  

(1.8) กลุมคดีพิพาทเร่ืองท่ีดิน  

• คดีบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เปนโจทกฟองเรียกคาท่ีดินกับบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด 

(มหาชน)  

• คดีท่ีบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน) เปนโจทกฟองบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

เพื่อเรียกคาท่ีดินคืน   

(1.9) คดีผิดสัญญาซื้อขายเอทธิลีน  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญโดยแบงออกเปน 3 กลุมคดี ดังนี้ (ตอ) 

 

(1) คดีความท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับกลุมผูบริหารเดิม คือ คุณประชัย เล่ียวไพรัตน และบุคคลหรือกิจการของกลุมเล่ียวไพรัตน 

ไดแก (ตอ) 

 

ความคืบหนาของคดีท่ีเกิดข้ึนระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 

 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยในกลุมท้ังหมด ตลอดจนกรรมการ

และอดีตกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย โดยคุณสุกฤตย สุรบถโสภณ (กรรมการผูจัดการใหญของบริษัท ไออารพีซี 

จํากัด (มหาชน) ) ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบริษัท บริษัทยอย กรรมการและอดีตกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยใน

กลุมไออารพีซีท้ังหมด กับนายประชัย เล่ียวไพรัตน และครอบครัวเล่ียวไพรัตนรวมตลอดถึงบริษัทตางๆ ในกลุมของ

ครอบครัวเล่ียวไพรัตน  โดยนายประชยั เล่ียวไพรัตน ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบริษัทและบริษัทยอยในกลุมเล่ียวไพรัตน

ท้ังหมด ไดลงนามใน “บันทึกขอตกลง” รวมกันในการท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีมีระหวางกันในทุกคดีและทุกศาล โดยใน

บันทึกขอตกลงไดอางถึงจํานวนคดีความและขอพิพาทท่ีมีตอกันจํานวน 3 กลุมคดี ไดแก 1) กลุมคดีแพงจํานวน 37 คดี 

2) กลุมคดีอาญาจํานวน 30 คดีและ 3) กลุมคดีลมละลายจํานวน 21 คดี  ซึ่งในบันทึกขอตกลงดังกลาวยังไดระบุอีกวา 

“หากภายหลังวัน ท่ีลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับนี้  พบวา ยังมีคดีระหวาง กันนอกเหนือจากท่ีระบุไวตาม

เอกสารแนบทายของบันทึกขอตกลง ไมวาจะเปนคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย หรือคดีใดๆก็ตาม และไมวาจะอยู

ระหวางพิจารณาของศาลใดๆก็ตาม คูความทุกคนตกลงปฏิบัติตามขอตกลงฉบับนี้ เพื่อระงับขอพิพาทและคดีท้ังหมด 

โดยใหถือวามูลแหงคดีความไดระงับสิ้นไปแลว” ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คูความท้ัง 2 ฝายไดย่ืนคํารองขอ

ถอนฟองคดีตางๆ เสร็จสิ้นหมดแลว คงเหลือแตเพียงคดีแรงงานท่ีมีการฟองรองในไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ. 2557  

ซึ่งเปนการฟองรองภายใตขอตกลงท่ีระบุในบันทึกขอตกลงท่ีทํารวมกัน คือ คดีแรงงานท่ีคุณประทีป  เล่ียวไพรัตน  

และคุณประมวล เล่ียวไพรัตนเปนโจทกฟองบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จากการผิดนัดสัญญาจางแรงงาน และ

เรียกคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย และคาเสียหายเลิกจางไมเปนธรรมโดยมีทุนทรัพยการฟอง

รวมกันจํานวน 243.17 ลานบาท เนื่องจากคดีมีแนวโนมท่ีท้ัง 2 ฝายสามารถหาขอสรุปจากการเจรจากันได ศาลจึงให

นัดไกลเกล่ียใหมวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558    

 

อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทยังมิไดมีการต้ังสํารองใดๆ เก่ียวกับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดี

แรงงานใหมดังกลาวไวในงบการเงินนี้ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญโดยแบงออกเปน 3 กลุมคดี ดังนี้ (ตอ) 

 

(2) กลุมคดีแพง อันไดแก 

 

(2.1) คดีคาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาขายโอเลฟนสกับบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันบริษัทนี้

เปนสวนหนึ่งของบริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเปนผลจากการควบรวมกิจการ-  

คดีหมายเลขแดงท่ี 5155-5156/2547 

 

คดีความระหวางบริษัทกับบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ในฐานะเจาหนี้รายท่ี 364 ไดย่ืนคําขอรับชําระ

หนี้เก่ียวกับคาเสียหายจากการท่ีบริษัทไดบอกเลิกสัญญาขายโอเลฟนส เปนเงิน จํานวน 4,461.26 ลานบาท 

พรอมดอกเบ้ีย MOR บวกอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอปตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาศาลลมละลายกลางได

มีคําสั่งเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใหเจาหนี้รายท่ี 364 ไดรับชําระหนี้เปนเงินจํานวน 259.82 ลานบาท 

พรอมดอกเบ้ียอัตรา MOR บวกอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอป ของเงินตนดังกลาวนับแตวันท่ีผูบริหารแผน  

(ซึ่งในขณะนั้นคือบริษัท แอ็ฟเฟคทีพแพลนเนอร จํากัด) บอกเลิกสัญญาเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

จนกวาจะไดรับชําระเสร็จสิ้นจากลูกหนี้ หลังจากนั้น บริษัทและเจาหนี้รายท่ี 364 ไดย่ืนอุทธรณคัดคาน 

คําพิพากษาของศาลลมละลายกลางตอศาลฎีกาซึ่งปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษัท

เห็นวาคาเสียหายท่ีเกิดจากการบอกเลิกสัญญาของผูบริหารแผนท่ีศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัทชําระ

ใหกับเจาหนี้นั้นไมเปนธรรมแกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ (ในขณะนั้น) อีกท้ัง บริษัทเห็นวาเจาหนี้ไมไดรับ

ความเสียหายแตอยางไรจากการบอกเลิกสัญญาของบริษัท  ซึ่งเปนลูกหนี้ ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

บริษัทยังมิไดมีการต้ังสํารองใดๆ เก่ียวกับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีดังกลาวไวในงบการเงินนี้  

 

(2.2) คดีนิคมอุตสาหกรรมบานคาย หมายเลขคดีดําท่ี ส.8/2554 (หมายเลขคดีแดงท่ี ส.13/2555) 

 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ และพวกจํานวน 386 คน ไดย่ืนฟองการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนจําเลยท่ี 1 

และคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนจําเลยท่ี 2 เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอน

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ืองจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปนิคม

อุตสาหกรรมระยอง(บานคาย) ฉบับลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2554 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยศาล

ปกครองระยองไดมีคําสั่งเรียกบริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ใหเขามาเปนคูกรณีในฐานะผูถูกฟองคดีท่ี 3 

โดยผูถูกฟองคดีท่ี 3 เปนเอกชนผูรวมดําเนินงานกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการดําเนิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) ซึ่งเปนการดําเนินการภายใตแนวคิดอุตสาหกรรม  เชิงนิเวศน 

เนนรองรับเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรมสรางสรรค  



289•รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

103 

37 ขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญโดยแบงออกเปน 3 กลุมคดี ดังนี้ (ตอ) 

 

(2) กลุมคดีแพง อันไดแก (ตอ) 

 

(2.2) คดีนิคมอุตสาหกรรมบานคาย หมายเลขคดีดําท่ี ส.8/2554 (หมายเลขคดีแดงท่ี ส.13/2555) (ตอ) 

 

ความคืบหนาของคดีท่ีเกิดข้ึนระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 

 

- ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพิกถอนประกาศจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) โดยเห็นวาขณะคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

อนุมัติโครงการดังกลาว การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมไดรับความเห็นชอบ 

ท้ังนี้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสามารถนํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบ

สิ่งแวดลอมไปพิจารณาเพื่ออนุมัติใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) รวมกันจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและมีมติประกาศจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บานคาย) ไดอีก  

- ปจจุบัน คดีอยูในข้ันตอนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่ง เปนคูความโดยตรงอุทธรณ 

คําพิพากษาของศาลปกครองระยอง ตอศาลปกครองสูงสุด แตไมกระทบตอแผนงานของบริษัท เนื่องจาก

การนิคมฯไดทําการเพิกถอนประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมระยอง(บานคาย) เดิมตามคําสั่งศาลและ

ดําเนินการกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการและประกาศใหท่ีดินของบริษัทเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม

ใหมถูกตองตามข้ันตอนท่ีศาลปกครองระยองใหความเห็นไวในคําพิพากษาเรียบรอยแลว  

- เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ผูรองไดย่ืนคํารองตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือใหศาลไตสวนฉุกเฉินเพ่ือขอให

ศาลมีคําสั่งคุมครองประโยชนสาธารณะและสิ่งแวดลอมชั่วคราว โดยกลาวอางวา บริษัทไดเขาไป

ดําเนินการกอสราง  สิ่งปลูกสรางในท่ีดินพิพาทโดยฝาฝนคําพิพากษาของศาลปกครองในขณะท่ีคดียังอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งตามขอเท็จจริงนั้น หลังจากท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษา 

บริษัทไดปฎิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองทุกประการ จนบริษัทไดรับการพิจารณาอนุมัติโครงการและ

ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหท่ีดินของบริษัทเปนนิคมอุตสาหกรรมใหมถูกตองตามกฎหมายแลว  

คํารองคัดคานของผูรองจึงไมชอบดวยกฏหมาย  เนื่องจากบริษัทมิไดเปนการกระทําขัดตอคําพิพากษาของ

ศาลปกครองแตอยางใด บริษัทไดย่ืนคัดคานย่ืนตอศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมายแลว คดีอยูระหวาง 

รอคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
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37 ขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญโดยแบงออกเปน 3 กลุมคดี ดังนี้ (ตอ) 

 

(2) กลุมคดีแพง อันไดแก (ตอ) 

 

(2.3) คดีฟองรองผิดสัญญาจางทํางาน - คดีหมายเลขดําท่ี 649/2556 

 

บริษัท ทองลนฟา จํากัด (โจทก) ฟองรองบริษัทใหชดใชคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจางทํางานเปนทุนทรัพย

จํานวน 32.81 ลานบาท แตบริษัทไดย่ืนคําใหการและฟองแยงใหโจทกชดใชคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาเปน

จํานวนทุนทรัพย 28.99 ลานบาท    

 

ความคืบหนาของคดีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557:  

 

เนื่องจากท้ัง 2 ฝายไมสามารถหาขอสรุปจากการเจรจากันได ศาลจึงนัดสืบพยานในวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   

 

ผูบริหารของบริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทมีการปฏิบัติเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาครบถวนและคดียังอยูระหวางการพิจารณา

ของศาล ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทยังมิไดมีการต้ังประมาณการหนี้สินใดๆ จากกรณี

ดังกลาวไวในงบการเงินนี้  

 

(3) กลุมคดีอนุญาโตตุลาการในตางประเทศ อันไดแก 

 

(3.1) คดี Bitumex (HK) จํากัด 

 

บริษัท Bitumex (HK) จํากัด (‘Bitumex’) กลาวหาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) วาผิดสัญญาซื้อขายยางมะตอย

ท่ีมีตอกันจํานวนท้ังสิ้น 21 ฉบับ โดยมจีํานวนเงินท่ีเรียกรองประมาณ 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทและ

คูความท้ังสองฝายไดตกลงแตงต้ังอนุญาโตตุลาการเพื่อเขามาทําหนาท่ีพิจารณาขอพิพาทใหแลวเสร็จ 

 

ความคืบหนาของคดีท่ีเกิดข้ึนระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557:  

 

เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 อนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยใหบริษัทชนะคดีท้ัง 21 สัญญา คดีอยูระหวาง

มอบหมายใหทนายความผูดําเนินคดีดําเนินการขอใหอนุญาโตตุลาการตางประเทศรับรองคาเสียหายของบริษัท

ท่ีเกิดข้ึนจากการฟองรองของบริษัท Bitumex (HK) ซึ่งเปนคูกรณี อยางไรก็ตาม บริษัท Bitumex (HK) ไดย่ืน

อุทธรณคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการตอศาล ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยศาล       

ณ ประเทศอังกฤษไดมีคําสั่งไมรับอุทธรณ คดีเปนอันถึงท่ีสุด 
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38 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

- เมื่อวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดเขาทําสัญญารวมทุนกับบริษัทขามชาติแหงหนึ่งในการจัดต้ัง

บริษัทรวมทุนดานการตลาดเพื่อจัดจําหนายผลิตภัณฑโพลียูริเทน 

 

- ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดอนุมัติใหซื้อท่ีดินของบริษัททีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด 

(มหาชน) โดยเมื่อวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทไดเขาประชุมเจาหนี้ของบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งบริษัทไดมีการเสนอซื้อท่ีดินท้ังหมดในบริษัทดังกลาว และเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 บริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อ

ขายท่ีดินกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนจํานวนเงิน 4,244 ลานบาท 

 

- ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ไดอนุมัติเสนอใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมของป 

พ.ศ. 2557 ในอัตราหุนละ 0.08 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 1,635 ลานบาท ท้ังนี้ การอนุมัติเสนอใหจายเงินปนผลดังกลาว

จะไดนําเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
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คำ�ยอ่และศพัทเ์ทคนคิ



293•รายงานประจำาปี 2557



294•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)



295•รายงานประจำาปี 2557



296•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

การว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสีย หน�า

51-57

การวางกลยุทธ�การดำเนินงาน หน�า

- การระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท

  กลุ�มท่ี 1 คู�แข�ง พนักงาน ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน ลูกค�า/ผู�บร�โภค คู�ค�า ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล�อม
  กลุ�มท่ี 2 คู�แข�ง ประชาชนท่ัวไป ภาครัฐ ภาคการศึกษา เยาวชน ส่ือมวลชน 

- หลักเกณฑ�ท่ีใช�ในการพิจารณา เพ่ือระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท

  ใช�หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2555
  กลุ�มท่ี 1 ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ หร�อได�รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง
  กลุ�มท่ี 2 ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ หร�อได�รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยอ�อม

- ว�ธ�การสานสัมพันธ�กับผู�มีส�วนได�เสียในแต�ละกลุ�ม และความถ่ีในการดำเนินการ

  ใช�ว�ธ�การหลากหลายท่ีเหมาะสมกับแต�ละกลุ�ม โดยดำเนินการต�อเน่ืองสม่ำเสมอ

- เร�อ่งท่ีถูกหยิบยกโดยผู�มีส�วนได�เสีย แต�ละกลุ�มจำแนกตามหมวดเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม 

  ท่ีเสนอแนะให�บร�ษัทดำเนินการ ตัวอย�างเช�น

  เศรษฐกิจ : โครงการว�จัยเม็ดพลาสติก BANBAX โดยนักว�จัย IRPC และมูลนิธ�ขาเทียม / โครงการโรงไฟฟ�า CHP I และ CHP II  
  โดยชุมชน บร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น
  สังคม : โครงการ ๑ ช�วย ๙ โดย สมศ. / โครงการมอบโอกาสดีๆ ให�สตร�อีกครั�ง โดยสมาคมสตร�นักธุรกิจและว�ชาช�พแห�งประเทศไทย
  ส่ิงแวดล�อม : โครงการ EIZ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม / โครงการสร�างคลองสร�างคน โดยมูลนิธ�เพ่ือการศึกษาและประชาสงเคราะห�

- ข�อมูลการว�เคราะห�แนวโน�มและการเปล่ียนแปลงด�านสังคมและส่ิงแวดล�อม เพ่ือเพ่ิมเติมเร�อ่งท่ีสำคัญต�อการดำเนินการของบร�ษัทฯ 
  ซ�ง่มิได�ถูกหยิบยกโดยผู�มีส�วนได�เสีย หร�อไม� สามารถเข�าถึงผู�มีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�องกับเร�อ่งน้ันๆ

  มีการว�เคราะห�สถานการณ�และการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีการผลิตของบร�ษัทฯ สถานการณ�ของประเทศ และของสังคมโลก 
  เพ่ือนำมาออกแบบโครงสร�างการดำเนินงานด�าน CSR (จัด Port) ตามลำดับความสำคัญโดยอิงการว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสีย
  ร�วมกับกลยุทธ�ทางธุรกิจและสังคมของบร�ษัทฯ โดยมีหน�วยงานท่ีเป�นหัวหน�าทีมรับผิดชอบหลักในแต�ละกลุ�มกิจกรรม 
  และหน�วยงานอ่ืนปฏิบัติงานสนับสนุน

51-57

51-57
144-154

144-154

132-154

144-154
102

- เร�อ่งท่ีถูกคัดเลือกจากผลการว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสียเพ่ือนำมาดำเนินการ รวมท้ังการกำหนดประเด็นหร�อแง�มุม (Aspects) 
  การดำเนินงานท่ีมีนัยสำคัญต�อบร�ษัท ตัวอย�างเช�น 

  โครงการความปลอดภัยของผู�รับเหมา โครงการก�อสร�าง (คู�ค�า) ประเด็นท่ีสำคัญ คือ ความปลอดภัยแรงงาน และสิทธ�มนุษยชน 
  และเก่ียวโยงถึงความสำเร็จของการก�อสร�างตามโครงการลงทุนของบร�ษัทฯ
  โครงการจัดตั�งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคมหร�อ คพอ. (ชุมชน) การมีส�วนร�วมรับรู�ข�อมูลข�าวสาร
  แก�ป�ญหาร�วมกัน ยอมรับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ร�วมพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล�อม
  โครงการ ๑ ช�วย ๙ (เยาวชนไทย) ประเด็นสำคัญคือ เป�นโครงการท่ีร�เร�ม่และดำเนินโครงการในลักษณะ Social Partner โดยบร�ษัทฯ 
  ภาคการศึกษา (สมศ. และโรงเร�ยน) กลุ�มธนาคารผู�จัดจำหน�ายหุ�นกู� IRPC นิสิตนักศึกษา อาสาสมัคร และพนักงาน และเก่ียวโยงกับ
  กลยุทธ�ด�านการยกระดับการศึกษา เพ่ือส�งเสร�มสังคมท่ีดีข�น้ ส�งเสร�มสิทธ�เด็กให�มีโอกาสเร�ยนรู�เพ่ือเตร�ยมความพร�อม อย�างเต็มศักยภาพ 
  มีจร�ยธรรม และพร�อมเข�าสู� AEC
  โครงการขาเทียม (ผู�พิการด�อยโอกาส) ประเด็นสำคัญคือ ร�เร�ม่จากการว�จัยพัฒนาของบร�ษัทฯ ร�วมกับมูลนิธ�ขาเทียมฯ และเก่ียวโยงกับ
  การใช�ประโยชน�จากเม็ดพลาสติกต�านแบคทีเร�ย ในเช�งพาณิชย�ควบคู�กับการช�วยเหลือสังคม
  โครงการสร�างคลองสร�างคน (ประชาชนท่ัวไป) ประเด็นสำคัญคือ เป�นโครงการในลักษณะ Social Partner ท่ีเก่ียวโยงกับการใช�
  องค�ความรู�ท่ีเกิดจากนวัตกรรม CSR ด�านการบร�หารจัดการน�ำของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� ไปช�วยเหลือสังคมใน
  ภาคอีสานท่ีขาดแคลนน�ำ เพ่ืออุปโภค บร�โภค และทำการเกษตร  
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- หลักเกณฑ�ท่ีใช�ในการกำหนดประเด็นท่ีมีนัยสำคัญต�อการดำเนินการของบร�ษัท

  1. ใช�หลักเกณฑ�ความสำคัญของผลกระทบท่ีธุรกิจมีต�อผู�มีส�วนได�เสีย และการว�เคราะห�สถานการณ�ทางสังคม และส่ิงแวดล�อมของ
     ประเทศ ภูมิภาคและสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัทฯ
  2. ใช�ศักยภาพและองค�ความรู�ของบร�ษัทฯ และสอดคล�องกับแผนกลยุทธ�

- ระดับของการดำเนินงานท่ีบร�ษัทฯ เลือกดำเนินการ (Compliance, Do it better, Differentiate) และอธ�บายรายละเอียดสนับสนุน

  บร�ษัทฯ เลือกตามความเหมาะสมและความจำเป�นของบร�บทในแต�ละโครงการ อย�างน�อยท่ีสุดต�องเป�นไปตามกฎหมาย ซ�ง่เป�าหมายคือ 
  ความแตกต�าง

ตัวอย�างโครงการ

 โครงการความปลอดภัยของผู�รับเหมา ✓ ✓

 โครงการ คพอ. ✓ ✓

 โครงการ ๑ ช�วย ๙ ✓

 โครงการขาเทียม ✓

 โครงการสร�างคลองสร�างคน ✓

 โครงการสถาบันว�ทยสิร�เมธ�และโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย� ✓

ตามกฏหมาย ทำให�ดีกว�า

ระดับ

แตกต�าง

1

2

3

4

5

6

การวางกลยุทธ�การดำเนินงาน (ต�อ)

144-154

144-154

- แนวทางการบร�หารจัดการในแต�ละประเด็น (Management Approach)

  1. คณะกรรมการบร�ษัทฯ อนุมัติทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ� งบประมาณ และโครงการท่ีสำคัญ โดยรายละเอียดโครงการอยู�ใน
     แผนงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประจำป� ท่ีต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และ
     คณะกรรมการบร�ษัทฯ ตามลำดับ
  2. ฝ�ายบร�หารรับผิดชอบการดำเนินงานตามบทบาทหน�าท่ีโดยผู�บร�หารสูงสุดอนุมัติงบประมาณโครงการ
  3. รายงานผลการดำเนินงานต�อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นรายไตรมาสสำหรับโครงการท่ีสำคัญ
     รายงานต�อคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ก�อนเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ
  4. ประเมินผลการดำเนินโครงการเสนอคณะกรรมการดังกล�าวข�างต�น อย�างน�อยป�ละ 1 ครั�ง
  5. ใช� PDCA (Plan Do Check Action) ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานเป�นระยะ และขออนุมัติแก�ไขหากมีความจำเป�นหร�อ
     เห็นสมควร
  6. รายงานเสนอผู�ถือหุ�น และประชาชนท่ัวไป ทั�งท่ีรายงานตามกฎหมาย และเพ่ือการรับรู�ในวงกว�าง ผ�านเว็ปไซต� และช�องทาง
     ประชาสัมพันธ�ของบร�ษัทฯ และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  

144-154
102-104

0

5

10

5 10
ความสำคัญของผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสีย

ศักยภาพและองค�ความรู�/
แผนกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ

5 4

3 1

2
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การวางกลยุทธ�การดำเนินงาน (ต�อ)

- รูปแบบและขอบเขตการดำเนินงาน

- รายละเอียดใน Management Approach อธ�บายขอบเขตการดำเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการกำหนดทิศทาง และการอนุมัติดำเนินการ
  โดยคณะกรรมการและผู�บร�หาร สำหรับรูปแบบและขอบเขตในเช�งกิจกรรมมีรูปแบบท่ีไม�เฉพาะเจาะจงตามลักษณะแต�ละโครงการ 
  แต�มีองค�ประกอบสำคัญท่ีเป�นแกนของทุกโครงการ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค� แผนงาน และเป�าหมายท่ีชัดเจน สอดคล�องกับกลยุทธ�องค�กร 
  2. การว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสีย และออกแบบโครงการบนพ้ืนฐานของการสร�างความเข�าใจ เข�าถึง และพัฒนาตามลำดับ 
  3. งบประมาณอยู�ในกรอบท่ีได�รับการอนุมัติ 
  4. การดำเนินงานในรูปแบบ Social Partner  ได�แก� การมีส�วนร�วม การร�เร�ม่สร�างสรรค� การออกแบบกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม 
     และประเมินผลร�วมกัน 
  ทั�งน้ี ร�อยละ 60 เป�นการพัฒนาต�อยอดจากกิจกรรมในอดีต และมีการสร�างสรรค�กิจกรรมใหม�ตามบร�บทท่ีเปล่ียนไป

144-154

- การกำหนดตัวบ�งช�ก้ารดำเนินงานท่ีได�รับความเห็นชอบจากผู�มีอำนาจของบร�ษัท (หร�อความเห็นชอบร�วมจากผู�มีส�วนได�เสีย
  ท่ีเก่ียวข�อง) กำกับในแต�ละประเด็น

ตัวอย�างโครงการ
1. โครงการความปลอดภัย
   ของผู�รับเหมา
2. โครงการ คพอ.

3. โครงการ ๑ ช�วย ๙

4. โครงการขาเทียม

5. โครงการสร�างคลอง
   สร�างคน 

6. โครงการสถาบันว�ทยสิร�เมธ�
   และโรงเร�ยนกำเนิดว�ทย�

ความปลอดภัย อุปกรณ� การบร�หารจัดการ
แรงงานสิทธ�มนุษยชน
การมีส�วนร�วม รับรู�ข�อมูลข�าวสาร แก�ป�ญหาร�วมกัน 
ยอมรับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ร�วมพัฒนา
สังคม และส่ิงแวดล�อม

- การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
- การส�งเสร�มสิทธ�เด็กในการพัฒนาทั�งว�ชาการ
  และจร�ยธรรม  
- การส�งเสร�มให�เกิดความร�วมมือในวงกว�าง

คุณภาพเม็ดพลาสติกต�านแบคทีเร�ยท่ีใช�ประโยชน�
ในการทำขาเทียมผู�พิการมีคุณภาพช�ว�ตท่ีดีข�น้ 
- การว�จัยพัฒนาต�อยอดจากโครงการเดิม

- มูลนิธ�ขาเทียมฯ 
- ลูกค�าเม็ดพลาสติก  
- ผู�รับการช�วยเหลือ หร�อ
  ผู�ปกครองของผู�รับการ
  ช�วยเหลือ 
- พนักงานจ�ตอาสา

- ความร�วมมือของชุมชนเข�มแข็ง 
- ความสำเร็จของการขุดลอกอ�างเก็บน�ำ 
- ประโยชน�ท่ีเกษตรกรและสังคมได�รับเช�งปร�มาณ
  และคุณภาพ 
- ความสามารถในการต�อยอดพัฒนาจากโครงการน้ี 

- โครงการความร�วมมือของบร�ษัทกลุ�ม ปตท. 
- โครงการพัฒนาการศึกษาในระดับเป�นเลิศ
  บนพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ซ�ง่เป�นจังหวัดท่ี
  กลุ�มปตท. ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
- บร�ษัทฯ มีโรงงานท่ีจังหวัดระยอง ซ�ง่สามารถใช�
  เป�นเสมือนสถานท่ีฝ�กงาน หร�อ Lab ท่ีรองรับ
  การฝ�กงานของนักศึกษา  
- เป�นโครงการ CSV ท่ีได�ประโยชน�ต�อผู�มีส�วน
  ได�เสียในระดับประเทศ 
- เป�นโครงการท่ีมีเป�าหมายความเป�นเลิศทาง
  ว�ชาการและการว�จัยทางว�ทยาศาสตร�ท่ีต�องใช�
  องค�ความรู�และมาตรฐานระดับโลก

- มูลนิธ�เพ่ือการศึกษา
  และประชาสงเคราะห� 
- พนักงาน IRPC ท่ี
  รับผิดชอบเร�อ่งการ
  บร�หารจัดการน�ำของ
  โรงงานท่ีระยอง 
- พนักงานจ�ตอาสา 
- ชุมชนบ�านหนองยาง 
- คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
  ในกลุ�มปตท.ทุกบร�ษัท 
- ชุมชนระยอง 
- ภาคการศึกษา 
  นักว�ชาการ 
- เยาวชน ผู�ปกครอง 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผู�ทรงคุณวุฒิจาก
  มหาว�ทยาลัยในประเทศ 
  และต�างประเทศ

กรรมการผู�จัดการใหญ�

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

- สมศ. 
- โรงเร�ยนท่ีเข�าร�วม
  โครงการ 
- กลุ�มธนาคารผู�จัด
  จำหน�ายหุ�นกู� 
- นิสิตนักศึกษา
  อาสาสมัคร ชมรม 
  For U For U

 กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
กรรมการผู�จัดการใหญ� 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�
กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมี
และการกล่ัน

ชุมชน หน�วยราชการ 
นักว�ชาการ NGO

กรรมการผู�จัดการใหญ� 
ผู�อำนวยการโครงการ บร�ษัทผู�รับเหมา

ตัวบ�งช�ก้ารดำเนินงาน ผู�มีอำนาจของบร�ษัทฯ ผู�มีส�วนได�เสีย

144-154
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การดำเนินงาน หน�า

- ว�สัยทัศน� ภารกิจ กลยุทธ�ท่ีนำไปสู�ความย่ังยืน

51

144-154

152-154

144-154

144-154

154

146-157

57

92, 106-109

3-5, 70,
90-91, 

132-134

- นโยบายการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย ท่ีเป�นไปด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม และกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย 

  (ตามหลักการ 8 ข�อ)

- รายละเอียดของกรอบ/มาตรฐาน ท่ีใช�ในการรายงาน

- ผลการดำเนินงานท่ีตอบสนองต�อประเด็นและตัวบ�งช�ก้ารดำเนินงานท่ีกำหนด

  ด�านโครงการเพ่ือสังคม และด�านการต�อต�านคอร�รัปชัน

- การเป�ดเผยข�อเท็จจร�งเก่ียวกับกรณีท่ีบร�ษัท และบร�ษัทย�อยถูกตรวจสอบหร�ออยู�ระหว�างถูกตรวจสอบโดยหน�วยงานท่ีมีอำนาจ
  หน�าท่ีว�ามีการฝ�าฝ�นกฎหมายในเร�อ่งเก่ียวกับหลักการ 8 ข�อ อย�างมีนัยสำคัญ

  บร�ษัทฯ ไม�มีกรณีถูกตรวจสอบในเร�อ่งดังกล�าว

- รายละเอียดของการดำเนินงานซ�ง่เป�นไปตามนโยบายท่ีบร�ษัทได�เป�ดเผยไว�

- ระดับการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียภายนอกท่ีมีต�อการดำเนินงานของบร�ษัท

  ในป� 2557 ระดับการมีส�วนร�วม ของผู�มีส�วนได�เสีย รวมทุกโครงการประมาณร�อยละ 50

- กลุ�มผู�มีส�วนได�เสียท่ีเข�ามีส�วนร�วมกับการดำเนินงานของบร�ษัท

การจัดทำรายงาน หน�า

- การเป�ดเผยข�อเท็จจร�งเก่ียวกับกรณีท่ีบร�ษัท และบร�ษัทย�อยมีส�วนหร�อถูกกล�าวหาว�ามีการดำเนินธุรกิจท่ีส�งผลกระทบด�านลบ

  ต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม หร�อไม�เป�นไปตามหลักการ 8 ข�อ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฎเป�นข�าวต�อสาธารณชน และเป�นกรณีท่ีอาจ

  กระทบต�อการประกอบธุรกิจ ช�อ่เสียงหร�อความน�าเช�อ่ถือของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย อย�างมีนัยสำคัญ

- ข�อช�แ้จงถึงสาเหตุท่ีเกิดข�น้ ผลกระทบต�อบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย การแก�ไข และแนวทางตรวจสอบป�องกันในอนาคตต�อ

  กรณีท่ีเกิดข�น้

  บร�ษัทฯ ประสบเหตุเพลิงไหม�ท่ีหน�วย VGOHT เวลา 18.00 น. วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 และสามารถควบคุมเพลิงไหม�เวลา 19.00 น. 
  สรุปเหตุการณ�ดังน้ี
  วันท่ี 9 มิถุนายน 2557
  - เวลา 18.00 น.      ได�เกิดเหตุเพลิงไหม�ท่ีหน�วยปรับปรุงคุณภาพน�ำมันเตา (VGOHT : Vacuum Gas Oil Hydro Treating unit) 
                   ในเบ้ืองต�นสันนิษฐานว�าเกิดจากการร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร�บอนและลุกติดไฟ 

- สัดส�วนของแหล�งดำเนินงาน แผนก/ส�วนงาน หร�อกระบวนการหลักของธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนินงาน

- หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ประกอบด�วย
  1. หน�วยงาน สำนักบร�หารความย่ังยืน เน�นด�านส่ิงแวดล�อม มาตรฐานและงานส�งเสร�ม QSHE การรับฟ�งการมีส�วนร�วมของชุมชน 
     การทำ EIA / EHIA
  2. หน�วยงาน ความรับผิดชอบองค�กร สำนักกิจการองค�กร เน�นด�านโครงการเพ่ือสังคมในภาพรวมขององค�กร 
     และการส่ือสารต�อผู�มีส�วนได�เสียและสาธารณชน
  3. หน�วยงาน เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พีซ� เน�นด�านชุมชน ความปลอดภัย อาช�วอนามัย และส่ิงแวดล�อมของพ้ืนท่ีประกอบการ
  4. หน�วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช�น หน�วยงาน Safety หน�วยงานคลังน�ำมันในพ้ืนท่ีต�างๆ และโครงการก�อสร�าง 
     โดยมีสัดส�วน 30 : 30 : 30 :10 ตามลำดับ
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92, 
106-109

การจัดทำรายงาน (ต�อ)

  - เวลา 18.01 - 19.00 น.      สามารถควบคุมเพลิงได� แจ�งข�าวสารต�อชุมชน / ตรวจวัดคุณภาพอากาศ / คุณภาพน�ำ
            ร�วมกับหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง
  - เวลา 19.30 น.           ผู�บร�หาร ไออาร�พีซ� แถลงข�าวเบ้ืองต�นต�อส�วนราชการและส่ือมวลชน ณ ห�องออดิทอเร�ยม
            อาคาร 10 ป� (ระยอง)
  - เวลา 22.00 น.           กรรมการผู�จัดการใหญ� แจ�งข�าวต�อส่ือมวลชน และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ถึงความคืบหน�า
            ของสถานการณ�การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการดูแลผลกระทบ

  วันท่ี 10 มิ.ย. 57
  - เวลา 08.09 น.            ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยเผยแพร�ข�าว
  - เวลา 09.00 น.            กรรมการผู�จัดการใหญ� แถลงข�าวกับส่ือมวลชนท่ีกรุงเทพฯ / Video Conference ส่ือมวลชนระยอง
  - เวลา 10.30 น.            กรรมการผู�จัดการใหญ� ประชุมช�แ้จง ต�อนักว�เคราะห�หลักทรัพย�ท่ีกรุงเทพฯ

  บร�ษัทฯ สามารถควบคุมสถานการณ�ข�าวไม�ให�เกิดความสับสน เป�นไปตามข�อเท็จจร�งได�ภายในเวลารวดเร็ว ด�วยช�องทางส่ือสารถึง
  ผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบของหน�วยงานราชการ ชุมชน และส่ือมวลชนอย�างเต็มท่ี บร�ษัทฯ ส�ง
  หน�วยแพทย�เคล่ือนท่ีออกดูแลสุขภาพชุมชนต�อเน่ืองติดต�อกันทุกวัน และกรรมการผู�จัดการใหญ�ลงพ้ืนท่ีเย่ียมชุมชน ในส�วนของโรงงาน
  ได�เร�งซ�อมบำรุงเคร�อ่งจักรและตรวจสอบอุปกรณ�ต�างๆ เพ่ือไม�ให�เกิดป�ญหาข�น้อีก

- การเป�ดเผยการดำเนินการเก่ียวกับการป�องกันมิให�เกิดการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย มีส�วนเก่ียวข�องกับการคอร�รัปชัน

  นโยบายมาตรการต�อต�านคอร�รัปชัน และการบร�หารความเส่ียงด�านคอร�รัปชัน 155-157
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การปฎิบัติตามเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดสิทธ�ของผู�ถือหุ�น

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : สิทธ�ของ
 ผู�ถือหุ�น

47

60

167,
171-172

171-172

47-49

48-49

51

50-51

47

A01 บร�ษัทได�ให�สิทธ�อื่นแก�ผู�ถือหุ�นนอกเหนือจากสิทธ�ในการ
ลงคะแนนเสียงหร�อไม�
IRPC: ให�สิทธ�ในการแสดงความคิดเห็น, สิทธ�ในการ

เสนอวาระการประชุมล�วงหน�าก�อนวันประชุม 

การเลือกตั้งหร�อถอดถอนกรรมการ การพิจารณา

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�สอบบัญช� การพิจารณา

ส�วนแบ�งในผลกำไร/ เง�นป�นผล และสิทธ�ในการเข�าถึง

ข�อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ�วน และเข�าถึง

• รายงานการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี : 
 คณะกรรมการสรรหา
• โครงสร�างการจัดการ

A02 ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัททุกรูปแบบได�รับการอนุมัติจาก
ผู�ถือหุ�นเป�นประจำทุกป�หร�อไม�
IRPC: ใช�

• โครงสร�างการจัดการA03 ในการเสนอวาระค�าตอบแทนกรรมการให�ผู�ถือหุ�นพิจารณามี
การนำเสนอนโยบายและว�ธ�การในการกำหนดค�าตอบแทน
หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การดำเนิน
 การประชุม

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

A04 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการบร�ษัทได�เป�ดโอกาส
ให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป�นรายบุคคล
หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การดำเนิน
 การประชุม

A05 บร�ษัทได�เป�ดเผยไว�ในรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นถึงการจัดให�
มีผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การเสนอ
 วาระการประชุมเพิ่มเติม

A06 บร�ษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมหร�อส�ง
คำถามเกี่ยวกับบร�ษัทล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นได�
หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การอำนวย
 ความสะดวกผู�ถือหุ�นใน
 วันประชุมฯ

A07 บร�ษัทได�เป�ดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกและ
ส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นซ�่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข�าร�วมประชุม
ผู�ถือหุ�นหร�อไม��
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การแจ�งเช�ญ
 ประชุมล�วงหน�า

A08 บร�ษัทได�กำหนดวาระการประชุมผู�ถือหุ�นไว�เป�นเร�่องๆ 
อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: ใช�
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดสิทธ�ของผู�ถือหุ�น

A09 วาระพิจารณาแต�งตั�งกรรมการ มีการระบุช�่อพร�อมประวัติ
กรรมการที่ต�องการเสนอแต�งตั�งให�ผู�ถือหุ�นทราบหร�อไม�
IRPC: ใช�

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

47

47

47

47

47

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การแจ�งเช�ญ
 ประชุมล�วงหน�า

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การแจ�งเช�ญ
 ประชุมล�วงหน�า

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การแจ�งเช�ญ
 ประชุมล�วงหน�า

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การแจ�งเช�ญ
 ประชุมล�วงหน�า

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การแจ�งเช�ญ
 ประชุมล�วงหน�า

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

A10 วาระแต�งตั�งผู�สอบบัญช� มีการระบุช�่อผู�สอบบัญช� บร�ษัทที่
สังกัด ประวัติหร�อข�อมูลที่จะช�วยให�ผู�ถือหุ�นพิจารณา
ความสามารถและความเหมาะสมของผู�สอบบัญช� 
รวมทั�งค�าบร�การไว�ครบถ�วนชัดเจนหร�อไม��
IRPC: ใช�

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

A11 ในวาระอนุมัติจ�ายเง�นป�นผล มีการเป�ดเผยนโยบาย
การจ�ายเง�นป�นผล จำนวนเง�นป�นผลที่เสนอจ�ายพร�อม
ทั�งเหตุผลและข�อมูลประกอบการพิจารณาหร�อไม�
IRPC: ใช�

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

A12 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค�และเหตุผล
ของแต�ละวาระที่เสนอหร�อไม�
IRPC: ใช�

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

A13 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต�ละวาระที่เสนอหร�อไม�
IRPC: ใช�

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

• รายงานการ
 ประชุม

A15 มีการเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบ
ไว�หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A16 ในรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น ได�มีการบันทึกมติที่ประชุม
ไว�อย�างชัดเจน พร�อมทั�งคะแนนเสียงที่เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย 
และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต�องมีการลงคะแนนเสียง
หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A17 ในรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นมีการบันทึกรายช�่อกรรมการที่
เข�าร�วมประชุมไว�หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น

คุณภาพของรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ�งว�ธ�การลงคะแนนและนับคะแนน
ให�ผู�ถือหุ�นทราบหร�อไม�
IRPC: ใช�

A14
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดสิทธ�ของผู�ถือหุ�น

A18 บร�ษัทได�เป�ดเผยมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นพร�อมผลการลงคะแนน
เสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: เป�ดเผยในวันเดียวกับวันประชุม

• รายงานการ
 ประชุม

A19 ประธานกรรมการบร�ษัทได�เข�าร�วมในการประชุมสามัญ
ประจำป�ผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A20 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการผู�จัดการ (ผู�บร�หารสูงสุด) 
ของบร�ษัทได�เข�าร�วมในการประชุมสามัญประจำป�ผู�ถือหุ�น
หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A21 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได�เข�าร�วมในการประชุม
สามัญประจำป�ผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A22 ประธานคณะกรรมการค�าตอบแทนได�เข�าร�วมในการประชุม
สามัญประจำป�ผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A23 ประธานคณะกรรมการสรรหาได�เข�าร�วมในการประชุมสามัญ
ประจำป�ผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A24 บร�ษัทจัดประชุมผู�ถือหุ�น ณ สถานที่ที่ผู�ถือหุ�นสามารถ
เดินทางไปได�ง�ายหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการ
 ประชุม

A27 คณะกรรมการของบร�ษัทมีการถือหุ�นรวมกันเกินกว�า
ร�อยละ 25 ของหุ�นที่ออกแล�วของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

• แบบ 56-1

A28 บร�ษัทมีสัดส�วนของหุ�น free float เท�าใด
IRPC: 46.07

• เว็บไซต�ของ
   ตลาดหลักทรัพย�ฯ

• คณะกรรมการบร�ษัท
• โครงสร�างการจัดการ

• โครงสร�างธุรกิจและ
   การถือหุ�น
• ข�อมูลทั่วไป

• โครงสร�างธุรกิจและ
   การถือหุ�น
• ข�อมูลทั่วไป

A25 มีการถือหุ�นไขว�ในกลุ�มของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

A26 มีโครงสร�างการถือหุ�นแบบป�รามิดในกลุ�มของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

คุณภาพของรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

โครงสร�างการถือหุ�นของบร�ษัทได�แสดงให�เห็นถึงการมีกลไกในการป�องกันการครอบงำกิจการดังต�อไปนี้หร�อไม�อย�างไร

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น

49-50

71

183-184

71

183-184

22-31
173

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การเป�ดเผย
 ผลการประชุมผู�ถือหุ�น



304•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดสิทธ�ของผู�ถือหุ�น

A29 บร�ษัทมีสัดส�วนการถือหุ�นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน
มากกว�าร�อยละ 5 หร�อไม��
IRPC: ใช�

• ระบบเผยแพร�
 ข�อมูลของบร�ษัท
 จดทะเบียนผ�าน
 สื่ออิเลกทรอนิกส�
 ของตลาด
 หลักทรัพย�

• โครงสร�างผู�ถือหุ�น

A30 ในการประชุมสามัญ/ว�สามัญผู�ถือหุ�นแต�ละครั�ง ได�มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม�ได�ระบุไว�ในหนังสือนัดประชุมให�ที่ประชุม
ผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติหร�อไม�อย�างไร
IRPC: ไม�มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม�ได�ระบุไว�ในหนังสือ

เช�ญประชุมฯ

• รายงานการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี : การ
 ดำเนินการประชุมผู�ถือหุ�น

• รายงานทางการเง�น

• รายงานการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี : ช�องทาง
 การติดต�อสื่อสารกับ
 ผู�ถือหุ�น

A31 บร�ษัทได�ละเลยต�อการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
ในเร�่องการซ�้อหุ�นคืนหร�อไม� (Penalty)
IRPC: ไม�มีกรณีการซ�้อหุ�นคืน

• ระบบเผยแพร�
 ข�อมูลของบร�ษัท
 จดทะเบียนผ�าน
 สื่ออิเลกทรอนิกส�
 ของตลาด
 หลักทรัพย�

A32 บร�ษัทได�กีดกันหร�อสร�างอุปสรรคในการเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น
สามารถติดต�อ สื่อสารระหว�างกันหร�อไม� (Penalty)
IRPC: ไม�กีดกัน

• ระบบเผยแพร�
 ข�อมูลของบร�ษัท
 จดทะเบียนผ�าน
 สื่ออิเลกทรอนิกส�
 ของตลาด
 หลักทรัพย�

A33 บร�ษัทได�ละเลยต�อการเป�ดเผยถึงข�อตกลงระหว�างผู�ถือหุ�น 
(Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย�างนัยสำคัญ
ต�อบร�ษัทหร�อผู�ถือหุ�นรายอื่นหร�อไม� (Penalty)
IRPC: ไม�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาทของ
 คณะกรรมการตรวจสอบ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การดำเนิน
 การประชุม

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การดำเนิน
 การประชุม

B03 บร�ษัทมีกระบวนการ/ช�องทางให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยมีส�วนในการ
สรรหาและแต�งตั�งกรรมการหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : 
 คณะกรรมการสรรหา
 และกำหนดค�าตอบแทน

B01 บร�ษัทให�สิทธ�แก�ผู�ถือหุ�นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ
หนึ่งหุ�นต�อหนึ่งเสียงใช�หร�อไม�
IRPC: ใช�

B02 ในกรณีที่บร�ษัทมีหุ�นมากกว�าหนึ่งประเภท (One class of 
Share) บร�ษัทได�เป�ดเผยถึงสิทธ�ในการออกเสียงของหุ�น
แต�ละประเภทหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

โครงสร�างการถือหุ�นของบร�ษัทได�แสดงให�เห็นถึงการมีกลไกในการป�องกันการครอบงำกิจการดังต�อไปนี้หร�อไม�อย�างไร

หมวดการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

183

49

187

50

65

47-49

47-49

67
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

B04 บร�ษัทมีนโยบายป�องกันการใช�ข�อมูลภายในของบร�ษัทและได�
เผยแพร�ให�พนักงาน ผู�บร�หาร และกรรมการบร�ษัททราบ
หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การเป�ดเผย
 ข�อมูลและความโปร�งใส/ 
 การดูแลเร�่องการใช�
 ข�อมูลภายใน

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี
• เว็บไซต�

46, 67

83-87

83-87

71

51

51

51

50

50

83-87

B05 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข�าข�ายจะต�อง
เป�ดเผยข�อมูลหร�อขออนุมัติจากผู�ถือหุ�นตามข�อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ ก�อนการทำรายการ บร�ษัทได�มีการเป�ดเผย
รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให�ผู�ถือหุ�นทราบ 
ก�อนที่จะทำรายการหร�อไม�อย�างไร
IRPC: ใช�

• รายการระหว�างกัน

B06 บร�ษัทได�เป�ดเผยว�ารายการระหว�างกันได�กระทำอย�างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป�นไปตามปกติธุรกิจการค�า (Fair and 
at arms’ length) หร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายการระหว�างกัน

B07 บร�ษัทมีโครงสร�างแบบกลุ�มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว�างกัน
ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�มากน�อย
เพียงใด
IRPC: บร�ษัทฯ และบร�ษัทในเคร�อดำเนินธุรกิจประเภท

เดียวกับกลุ�ม ปตท. จ�งทำให�เกิดธุรกรรมระหว�างบร�ษัทฯ 

และกลุ�ม ปตท. ซ�ง่เป�นการทำธุรกิจตามปกติ

• โครงสร�างธุรกิจและการ
 ถือหุ�น

• รายการระหว�างกัน

B08 บร�ษัทได�อำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นที่ไม�สามารถเข�าร�วม
ประชุมด�วยตนเองโดยการส�งแบบการมอบฉันทะไปพร�อม
หนังสือนัดประชุมหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การมอบ
 ฉันทะ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การมอบ
 ฉันทะ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การมอบ
 ฉันทะ

• หนังสือเช�ญ
 ประชุมฯ

B12 บร�ษัทได�นำเสนอหนังสือเช�ญประชุมผู�ถือหุ�นฉบับสมบูรณ�ไว�
บนเว็บไซต�ของบร�ษัทล�วงหน�ามากกว�า 30 วัน ก�อนวันประชุม
ผู�ถือหุ�น
IRPC: 33 วัน

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การปฏิบัติต�อ
 ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

B11 บร�ษัทจัดส�งหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�า
ก�อนการประชุมเป�นเวลากี่วัน
IRPC: 21 วัน

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การปฏิบัติต�อ
 ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

B09 ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น ได�มีการระบุถึงเอกสาร/
หลักฐานที่ใช�ในการมอบฉันทะไว�อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: ใช�

B10 บร�ษัทมีการกำหนดเง�่อนไขซ�่งทำให�ยากต�อการมอบฉันทะ
ของผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: ไม�

• ระบบเผยแพร�
 ข�อมูลของบร�ษัท
 จดทะเบียนผ�าน
 สื่ออิเลกทรอนิกส�
 ของตลาด
 หลักทรัพย�
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

B13 บร�ษัทได�กำหนดว�ธ�การลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการโดย
การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หร�อไม�
IRPC: ไม�

B14 บร�ษัทมีการส�งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมเป�นภาษาอังกฤษให�กับผู�ถือหุ�นต�างชาติหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การปฏิบัติต�อ
 ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

• รายงานทางการเง�น

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การดำเนิน
 การประชุม

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การดูแล
 เร�่องการใช�ข�อมูลภายใน

B15 บร�ษัทมีรายการที่เป�นการให�ความช�วยเหลือทางทรัพยากร
แก�บร�ษัทที่ไม�ใช�บร�ษัทย�อยของบร�ษัทหร�อไม�อย�างไร
IRPC: ไม�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การดูแล
 เร�่องการใช�ข�อมูลภายใน

B16 บร�ษัทเคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู�บร�หารของบร�ษัทมีการซ�้อขาย
หลักทรัพย�โดยใช�ข�อมูลภายในหร�อไม�
IRPC: ไม�

B18 บร�ษัทมีกรณีฝ�าฝ�น/ไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การซ�้อขาย
สินทรัพย�หร�อไม�อย�างไร
IRPC: ไม�มีการฝ�าฝ�น

• รายงานทางการเง�น

• รายการระหว�างกันB17 บร�ษัทมีกรณีฝ�าฝ�น/ไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การทำรายการ
ระหว�างกันหร�อไม�อย�างไร
IRPC: ไม�มีการฝ�าฝ�น

C03 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ค�าตอบแทนและสวัสดิการแก�พนักงานหร�อไม� อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาทของ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย: 
 พนักงาน
• รายงานทางการเง�น

C02 คณะกรรมการมีการกำหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึง
เป�ดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหร�ออัตราการหยุดงานหร�ออัตรา
การเจ็บป�วยจากการทำงานหร�อไม� อย�างไร
IRPC: มี

• การบร�หารจัดการด�าน 
 คุณภาพความปลอดภัย 
 อาช�วอนามัย และ
 สิ่งแวดล�อม

• ความรับผิดชอบของ
 องค�กร

• รายงานความยั่งยืน
   ป� 2556/2557

B19

C01 บร�ษัทได�จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคมหร�อไม�
IRPC: มี

47-49

83-87

131-154

141

53-54
67

187

50

66

66

187

187

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

บร�ษัทได�กำหนดนโยบายให�กรรมการและผู�บร�หารระดับสูง
แจ�งต�อคณะกรรมการหร�อผู�ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ยวกับการซ�้อขายหุ�นของบร�ษัทตนเองอย�างน�อย 1 วัน
ล�วงหน�าก�อนทำการซ�้อขายหร�อไม�
IRPC: รายงานการถือครองหลักทรัพย�และการเปล่ียนแปลง
ซ�อ้ขายทุกคร้ังต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

C04 คณะกรรมการได�จัดให�มีกองทุนสำรองเลี้ยงช�พสำหรับ
พนักงานหร�อไม��
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาทของ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• รายงานทางการเง�น

53-54

53-54

53-54

52-53

53-55

155-157

187

53

53

53

54

C05 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรู�ศักยภาพของพนักงาน และเป�ดเผยตัวเลข
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝ�กอบรมของพนักงานต�อป�หร�อไม�
อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาทของ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน

• คู�มือ CG & 
 จรรยาบรรณ

• คู�มือ CG & 
 จรรยาบรรณ

• คู�มือ CG & 
 จรรยาบรรณ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาทของ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน

C06 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม�เกี่ยวข�องกับ
การละเมิดสิทธ�มนุษยชนหร�อไม�
IRPC: มี

C07 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลูกค�าไว�หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 ลูกค�า / ผู�บร�โภค

C08 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คู�แข�งไว�หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 คู�แข�ง

C11 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหร�อลิขสิทธ�์หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน

C10 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เจ�าหนี้ โดยเฉพาะเร�่องเง�่อนไขค�ำประกันการบร�หารเง�นทุน 
และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว�หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 เจ�าหนี้

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 คู�ค�า

• คู�มือ CG & 
 จรรยาบรรณ

C09 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู�ค�า 
โดยเฉพาะเร�่องการคัดเลือกคู�ค�าไว�หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

C12 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต�อต�าน
การทุจร�ต คอร�รัปชันและห�ามจ�ายสินบนเพื่อผลประโยชน�
ทางธุรกิจของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• การดำเนินงานต�อต�าน
 คอร�รัปชัน
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

C13 บร�ษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจร�ต
คอร�รัปชันหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• การดำเนินงานต�อต�านคอร�รัปชัน

53-54

54

155-157

155-157

54

155-157

53-54

155-157

55-57

144-154

55-57

144-154

55-57

134-143

55-57

135-143

C14 บร�ษัทได�กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป�องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจร�ตคอร�รัปชันหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• การดำเนินงานต�อต�านคอร�รัปชัน

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• การดำเนินงานต�อต�านคอร�รัปชัน

C15 บร�ษัทได�กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันหร�อไม�
IRPC: มี

C16 บร�ษัทได�จัดให�มีการฝ�กอบรมแก�พนักงานเพื่อให�ความรู�
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต�อต�านการทุจร�ต
คอร�รัปชันของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• การดำเนินงานต�อต�านคอร�รัปชัน

C17 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
สังคมไว�หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 สังคมและสิ่งแวดล�อม
• การดำเนินธุรกิจด�วย
 ความรับผิดชอบต�อสังคม

C18 คณะกรรมการได�จัดกิจกรรมหร�อเข�าไปมีส�วนร�วมสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาชุมชนหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 สังคมและสิ่งแวดล�อม
• การดำเนินธุรกิจด�วย
 ความรับผิดชอบต�อสังคม

C19 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต�
มาตรฐานสิ่งแวดล�อมหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 สังคมและสิ่งแวดล�อม
• การบร�หารจัดการด�าน
 คุณภาพ ความปลอดภัย 
 อาช�วอนามัย และสิ่งแวดล�อม

C20 คณะกรรมการส�งเสร�มให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธ�ภาพหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 สังคมและสิ่งแวดล�อม
• การบร�หารจัดการด�าน
 คุณภาพ ความปลอดภัย 
 อาช�วอนามัย และสิ่งแวดล�อม
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A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

C21 คณะกรรมการมีการให�ความรู�และฝ�กอบรมพนักงานในเร�่อง
สิ่งแวดล�อมหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 สังคมและสิ่งแวดล�อม
• การบร�หารจัดการด�าน
 คุณภาพ ความปลอดภัย 
 อาช�วอนามัย และส่ิงแวดล�อม

55-57

58-59

58-59

58-59

58-59

53-54

187

57

105-106

45-67

135-143

C22 คณะกรรมการได�จัดให�มีช�องทางที่ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
สามารถติดต�อ / ร�องเร�ยนในเร�่องที่อาจเป�นป�ญหากับ
คณะกรรมการได�โดยตรงไว�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การเป�ดเผย
 ข�อมูลและความโปร�งใส :
 แจ�งข�อร�องเร�ยน และ
 การเข�าถึงข�อมูล

C23 บร�ษัทได�จัดให�มีกระบวนการในการจัดการกับเร�่องที่พนักงาน
ร�องเร�ยนว�าอาจเป�นการกระทำผิดหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การเป�ดเผย
 ข�อมูลและความโปร�งใส :
 แจ�งข�อร�องเร�ยน และ
 การเข�าถึงข�อมูล

C24 บร�ษัทได�กำหนดนโยบายหร�อแนวทางในการปกป�องพนักงาน
หร�อผู�แจ�งเบาะแสในการกระทำผิดหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การเป�ดเผย
 ข�อมูลและความโปร�งใส :
 แจ�งข�อร�องเร�ยน และ
 การเข�าถึงข�อมูล

C25 บร�ษัทได�จัดให�มีช�องทางสำหรับผู�มีส�วนได�เสียในการแจ�งหร�อ
ร�องเร�ยนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธ� พร�อมให�ข�อมูลในการติดต�อ
อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : การเป�ดเผย
 ข�อมูลและความโปร�งใส :
 แจ�งข�อร�องเร�ยน และ
 การเข�าถึงข�อมูล

C26 บร�ษัทมีนโยบายค�าตอบแทนพนักงานที่สอดคล�องกับผลการ
ดำเนินงานของบร�ษัททั�งในระยะสั�นและระยะยาวหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี : บทบาทของ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : 
 พนักงาน
• รายงานทางการเง�น

C27 มีกรณีที่บร�ษัทฝ�าฝ�นกฎหมายด�านแรงงาน การจ�างงาน 
ผู�บร�โภค การแข�งขันทางการค�า สิ่งแวดล�อมหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

C28 บร�ษัทถูกดำเนินการโดยหน�วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม�ได�
ประกาศข�อมูลจากเหตุการณ�สำคัญภายในระยะเวลา
ที่ทางการกำหนด (Penalty)
IRPC: ไม�มี

• หมายเหตุประกอบงบ
• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี
• รายงานผลการดำเนินงาน :
 ด�านกฎหมาย

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี
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• โครงสร�างผู�ถือหุ�น

• โครงสร�างผู�ถือหุ�น

72-73

• โครงสร�างการจัดการ

D01 มีการแจกแจงโครงสร�างผู�ถือหุ�นหร�อไม�
IRPC: มี

• ระบบเผยแพร�
   ข�อมูลของบร�ษัท
   จดทะเบียนผ�าน
   สื่ออิเลกทรอนิกส�
   ของตลาดหลัก
   ทรัพย�

D02 โครงสร�างผู�ถือหุ�นที่เป�ดเผยแสดงให�เห็นถึงผู�ถือหุ�นที่แท�จร�ง
ของบร�ษัทได�อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: ใช�

D03 มีการเป�ดเผยข�อมูลการถือหุ�นของกรรมการทั�งทางตรง
และทางอ�อมไว�หร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการD04 มีการเป�ดเผยข�อมูลการถือหุ�นของผู�บร�หารทั�งทางตรง
และทางอ�อมไว�หร�อไม�
IRPC: มี

• การกำกับดูแลกิจการที่ดีD05 บร�ษัทได�เป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป�ว�าได�มีการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหร�อไม� อย�างไร ในกรณีที่ยัง
ไม�ได�ปฏิบัตินั�น เป�นเพราะเหตุผล
IRPC: เป�ดเผยการปฏิบัติ

• ว�สัยทัศน�
• สารจากประธานกรรมการ
• ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 เช�งกลยุทธ�

D06 วัตถุประสงค�/เป�าหมายระยะยาวของบร�ษัท 
(Corporate Objective/Long Term Goal)
IRPC: มี

• รายงานผลการดำเนินงานD07 ฐานะทรัพยากรและผลการดำเนินงาน
IRPC: มี

• ภาวะตลาดและแนวโน�ม
   อุตสาหกรรม

D08 ตัวช�้วัดผลการดำเนินงานของบร�ษัทที่ไม�ใช�ทรัพยากร เช�น 
ส�วนแบ�งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค�า
เป�นต�น
IRPC: มี

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ภาวะตลาดและแนวโน�ม
   อุตสาหกรรม

D09 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข�งขัน
IRPC: มี

• โครงสร�างธุรกิจและ
 การถือหุ�น

D10 โครงสร�างกลุ�มธุรกิจ (ถ�ามี)
IRPC: มี

183

183

71

173

3
4-5
70

175-176

45-67

92-110

110-118

110-118

หมวดการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บร�ษัทมีการเป�ดเผยโครงสร�างผู�ถือหุ�นอย�างโปร�งใสหร�อไม�อย�างไร
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67

42-43

22-31

22-31

83-87

161

179

155-157

171-172

• ระบบเผยแพร�
   ข�อมูลของบร�ษัท
   จดทะเบียนผ�าน
   ส่ืออิเลกทรอนิกส�
   ของตลาดหลัก
   ทรัพย�
• จดหมายแจ�ง
   ผู�ถือหุ�น

• การควบคุมภายใน

• นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

D11 ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
IRPC: มีการเป�ดเผย

• การดำเนินงานต�อต�าน
 คอร�รัปชัน

D13 นโยบายการแจ�งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)
IRPC: มี

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ
• โครงสร�างการจัดการ

D15 การระบุว�ากรรมการรายใดเป�นกรรมการอิสระ
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการD16 การเป�ดเผยหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนกรรมการ
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการD17

D18

นโยบายและหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนของผู�บร�หาร
ระดับสูง
IRPC: มี

• คณะกรรมการบร�ษัทฯD14 ประวัติของคณะกรรมการ
IRPC: มี

D12 นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล
IRPC: มี

การเป�ดเผยค�าตอบแทนกรรมการเป�นรายบุคคล
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการD19 การเป�ดเผยข�อมูลจำนวนครั�งของการประชุมคณะกรรมการ
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการD20 การเป�ดเผยข�อมูลการเข�าร�วมประชุมของกรรมการแต�ละคน
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การพัฒนา
 กรรมการ

D21 การเป�ดเผยข�อมูลการเข�ารับการพัฒนาและฝ�กอบรมของ
กรรมการแต�ละคนในป�ที่ผ�านมา
IRPC: มีการเป�ดเผย

• รายการระหว�างกันD22 บร�ษัทมีการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการระหว�างกันไว�อย�าง
ครบถ�วนหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการ 172

170

170

63

หมวดการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บร�ษัทมีการเป�ดเผยโครงสร�างผู�ถือหุ�นอย�างโปร�งใสหร�อไม�อย�างไร
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หมวดการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บร�ษัทมีการเป�ดเผยโครงสร�างผู�ถือหุ�นอย�างโปร�งใสหร�อไม�อย�างไร

173-176 • แบบฟอร�ม 59-1 
   (เอกสารภายใน)

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: การดูแลเร�อ่ง
   การใช�ข�อมูลภายใน

D23 บร�ษัทมีการกำหนดนโยบายให�กรรมการต�องเป�ดเผย/รายงาน
การซ�้อ-ขายหุ�น/ถือครองหลักทรัพย�ของบร�ษัทให�ทราบทุกครั�ง
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการD24 บร�ษัทเป�ดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ�นบร�ษัทของ
กรรมการและผู�บร�หารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ�นที่ถือ 
ณ ต�นป�สิ้นป� และที่มีการซ�้อขายระหว�างป�ไว�ในรายงาน
ประจำป� หร�อไม�
IRPC: มี

• แบบแจ�งรายงาน
   การมีส�วนได�เสีย
   ของกรรมการ
   และผู�บร�หาร 
   (เอกสารภายใน)

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี : การรายงาน
 ของคณะกรรมการทั�งท่ี
 เป�นการเง�นและไม�ใช�
 การเง�น

D25 บร�ษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงาน
การมีส�วนได�เสียของกรรมการหร�อไม�
IRPC: มี

• ระบบเผยแพร�ข�อมูล
   ของบร�ษัทจด
   ทะเบียนผ�านสื่อ
   อิเลกทรอนิกส�ของ
   ตลาดหลักทรัพย�
 เว็บไซต�
• Newsletter
 ถึงผู�ถือหุ�นทุกราย

D32 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
IRPC: มี

• เว็บไซต�

• รายการระหว�างกัน
•  โครงสร�างการจัดการ

D26 บร�ษัทกำหนดและเป�ดเผยไว�ถึงนโยบายที่ว�า การทำรายการ
ระหว�างกันที่สำคัญต�องได�รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการหร�อไม�
IRPC: มี โดยปฏิบัติตามเกณฑ�ท่ี ตลท. กำหนดไว�อย�างเคร�งครัด

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: ค�าตอบแทน
   ของผู�สอบบัญช�

D27 บร�ษัทได�ว�าจ�างผู�สอบบัญช�ที่มีความเป�นอิสระ 
และมีความน�าเช�่อถือหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: ค�าตอบแทน
   ของผู�สอบบัญช�

D28 บร�ษัทเป�ดเผยค�าสอบบัญช�ที่จ�ายให�กับผู�สอบบัญช�หร�อ
บร�ษัทสอบบัญช�ไว�ในรายงานประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี : ค�าตอบแทน
   ของผู�สอบบัญช�

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี : บทบาท
 ของผู�มีส�วนได�เสีย : 
 ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน

D29 บร�ษัทเป�ดเผยค�าบร�การอื่นๆ ที่จ�ายให�กับผู�สอบบัญช�หร�อ
บร�ษัทสอบบัญช�ไว�ในรายงานประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานทางการเง�นD30 งบทรัพยากรของบร�ษัทได�รับการรับรองโดยมีเง�่อนไขจาก
ผู�สอบบัญช�หร�อไม�
IRPC: งบการเง�นของบร�ษัทฯ ได�รับการรับรองโดยไม�มีเง�อ่นไข

• รายงานประจำป�D31 รายงานประจำป�
IRPC: มี

66

58

87
169

66

66

66

185

51-52
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• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• ระบบเผยแพร�
   ข�อมูลของบร�ษัท
   จดทะเบียนผ�าน
   สื่ออิเลกทรอนิกส�
   ของตลาด
   หลักทรัพย�

• ระบบเผยแพร�
   ข�อมูลของบร�ษัท
   จดทะเบียนผ�าน
   สื่ออิเลกทรอนิกส�
   ของตลาด
   หลักทรัพย�
• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

D33 เว็บไซต�ของบร�ษัท
IRPC: มี

D34 การพบปะกับนักว�เคราะห�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแลกิจการ
   ท่ีดี : ช�องทางการติดต�อส่ือสาร
   กับผู�ถือหุ�น

• รายงานการกำกับดูแลกิจการ
   ท่ีดี: บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย: 
   ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน

D35 การแถลงข�าวต�อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข�าวที่นำเสนอ
ถึงฐานะทางทรัพยากรของบร�ษัท
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแลกิจการ
   ท่ีดี: บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย: 
   ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน

D37 ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
IRPC: มี

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

D38 งบทรัพยากรของบร�ษัท
IRPC: มี

• รายงานทางการเง�น

D36 บร�ษัทมีประวัติการส�งรายงานทางทรัพยากรทั�งรายไตรมาส
และรายป�ล�าช�าหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

D39 เอกสารข�าว (Press Release) ของบร�ษัท
IRPC: มี

D40 โครงสร�างการถือหุ�นของบร�ษัท
IRPC: มี

• โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น
• ข�อมูลท่ัวไป

D41 โครงสร�างองค�กร
IRPC: มี

• โครงสร�างองค�กร

D42 โครงสร�างกลุ�มธุรกิจ (ถ�ามี)
IRPC: มี

• โครงสร�างธุรกิจและการถือหุ�น
• ข�อมูลท่ัวไป

D43 ข�อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
IRPC: มี

• คณะกรรมการบร�ษัท - 
 คณะผู�บร�หาร

D44 ข�อมูลด�านนักลงทุนสัมพันธ�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแลกิจการ
 ท่ีดี: ช�องทางการติดต�อส่ือสาร
 กับผู�ถือหุ�น

D45 ข�อบังคับบร�ษัท
IRPC: มี

50

51-52

51-52

72-73

182-184

182-184

22-38

187-261

160

71

71

50

หมวดการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บร�ษัทมีการเป�ดเผยโครงสร�างผู�ถือหุ�นอย�างโปร�งใสหร�อไม�อย�างไร
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D50 บร�ษัทมีประวัติการถูกสั่งให�แก�ไขงบทรัพยากรโดย
สำนักงาน ก.ล.ต.หร�อไม� อย�างไร
IRPC: ไม�มี

D49 บร�ษัทมีการจัดตั�งหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ�และเป�ดเผย
ข�อมูลในการติดต�อสอบถามที่สะดวกไว�อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: 1.6 ช�องทาง
   การติดต�อส่ือสารกับ
   ผู�ถือหุ�น

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี

• เว็บไซต�D46 รายงานประจำป�ที่สามารถดาวน�โหลดได�
IRPC: มี

• เว็บไซต�D47 หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน�โหลดได�
IRPC: มี

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

• เว็บไซต�

D48 จัดทำเว็บไซต�ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: นโยบายการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: นโยบายการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี

• เว็บไซต�

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: นโยบายการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี/ 
 บทบาทของคณะกรรมการ
 บร�ษัทฯ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: นโยบายการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี/ 
 บทบาทของคณะกรรมการ
 บร�ษัทฯ

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี
• จรรยาบรรณใน
 การดำเนินธุรกิจ
• เว็บไซต�

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี
• เว็บไซต�

E01

E02

E03

E04

คณะกรรมการมีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการเป�นของ
ตนเองหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

คณะกรรมการบร�ษัทได�จัดให�มีนโยบายจร�ยธรรมธุรกิจและ/
หร�อคู�มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู�บร�หารและพนักงาน
ของบร�ษัทและเป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป�หร�อเว็บไซต�ของ
บร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

บร�ษัทได�กำหนดให�กรรมการผู�บร�หารพนักงานปฏิบัติตาม
จร�ยธรรมธุรกิจและ/หร�อคู�มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ 
ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

บร�ษัทได�กำหนดและเป�ดเผยแนวทางการส�งเสร�มให�เกิด
การปฏิบัติตามจร�ยธรรมธุรกิจและ/หร�อคู�มือจรรยาบรรณ 
รวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล�าวหร�อไม�
IRPC: มี

• ว�สัยทัศน�
• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: บทบาทของ
 คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี
• รายงานความ
 ยั่งยืน

E05 คณะกรรมการมีการกำหนดว�สัยทัศน�/ภารกิจของบร�ษัทไว�
หร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

หมวดการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บร�ษัทมีการเป�ดเผยโครงสร�างผู�ถือหุ�นอย�างโปร�งใสหร�อไม�อย�างไร

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

49-50

49-50

49-50

50

45-67

45-46

45-46

45-46,
65-67

45-46,
65-67

3
59-67



315•รายงานประจำาปี 2557

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

• คณะกรรมการบร�ษัท

• โครงสร�างการจัดการ

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• สารจากประธานกรรมการ
• ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 เช�งกลยุทธ�

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: นโยบายการ
   ดำรงตำแหน�งกรรมการ
   ที่อื่นของกรรมการและ
   ผู�บร�หาร

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ
   คณะผู�บร�หาร

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี

• รายงานความ
 ยั่งยืน

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี

• คู�มือการกำกับ
   ดูแลกิจการที่ดี

• คู�มือการกำกับ
   ดูแลกิจการที่ดี

E06

E07

E10

E11

E16

E17

E18

คณะกรรมการได�พิจารณาทบทวนและอนุมัติว�สัยทัศน�และ
ภารกิจของบร�ษัทอย�างน�อยทุกๆ 5 ป� หร�อไม�
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบร�ษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต�ละคนจะดำรงตำแหน�งกรรมการ
ได�ไม�เกิน 5 แห�งไว�ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท
หร�อไม�
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน�ง
กรรมการที่บร�ษัทอื่นของกรรมการผู�จัดการหร�อไม�
IRPC: มี

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนป�ในการ
ดำรงตำแหน�งของกรรมการอิสระไว�ไม�เกิน 9 ป� ไว�หร�อไม�
IRPC: มี

ในคณะกรรมการของบร�ษัท มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน�ง
เป�นกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนมากกว�า 5 แห�งหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

ในคณะกรรมการของบร�ษัท มีกรรมการที่เป�นผู�บร�หารที่ไป
ดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอื่นมากกว�า 
2 แห�งหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

ในคณะกรรมการของบร�ษัท มีกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร
อย�างน�อย 1 คนที่มีประสบการณ�การทำงานที่เกี่ยวข�อง
กับธุรกิจของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

E19 บร�ษัทมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของก.ล.ต./
ตลาดหลักทรัพย�ฯ หร�อไม�อย�างไร
IRPC: ไม�มี

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• โครงสร�างองค�กรE21 คณะกรรมการจัดตั�งหน�วยงานตรวจสอบภายในข�้น
เป�นหน�วยงานหนึ่งภายในบร�ษัทหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

•  รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี
• โครงสร�างองค�กร

E22 ในกรณีที่มีการจัดตั�งหน�วยงานตรวจสอบภายใน หน�วยงานนี้
มีสายการรายงานไปยังส�วนใดของบร�ษัท
IRPC: เป�นหน�วยงานข�้นตรง และรายงานตรงต�อ

คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับโครงสร�างภายในองค�กร

ข�้นกับกรรมการผู�จัดการใหญ�

4-5
70

22-31

65

169

22-31

31, 33

22-31

45-67

160

59

160



316•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• รายงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี: 
   คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร�างการจัดการ

E23 บร�ษัทได�เป�ดเผยช�่อของหัวหน�าของหน�วยงานตรวจสอบ
ภายใน (Head of Internal Audit) หากเป�นการว�าจ�าง
ภายนอกได�ระบุว�า ใช�บร�ษัทสอบบัญช�ใดหร�อไม�
IRPC: มี/ ผู�บร�หารภายใน

• รายงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ
• การควบคุมภายใน
• โครงสร�างการจัดการ: 
   คณะกรรมการตรวจสอบ

E25 การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
IRPC: มี

• รายการระหว�างกัน
• โครงสร�างการจัดการ: 
   คณะกรรมการตรวจสอบ

E26 การทำรายการระหว�างกัน
IRPC: มี

• รายงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ

E28 การสอบทานรายงานทางทรัพยากร
IRPC: มี

• รายงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ
• โครงสร�างการจัดการ: 
   คณะกรรมการตรวจสอบ

E30 ข�อสรุป /ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต�อ
การดำเนินการในด�านต�างๆ โดยรวม
IRPC: มี

• รายงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ
• โครงสร�างการจัดการ: 
   คณะกรรมการตรวจสอบ

E27 การพิจารณาเสนอแต�งตั�งผู�สอบบัญช�
IRPC: มี

• รายงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ
• โครงสร�างการจัดการ: 
   คณะกรรมการตรวจสอบ

E29 การดูแลด�านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
IRPC: มี

การประเมินคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• โครงสร�างการจัดการ: 
   การเข�าร�วมประชุมของ
   คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
   และคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ 
   ในป� 2556

E24 การเป�ดเผยจำนวนครั�งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบป�นั�น
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การสรรหา
   กรรมการและผู�บร�หาร
   ระดับสูงสุด
• โครงสร�างการจัดการ

E32 คณะกรรมการได�เป�ดเผยหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการ
ใหม�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี: 
   การสรรหากรรมการและ
   ผู�บร�หารระดับสูงสุด
• โครงสร�างการจัดการ
• คณะกรรมการบร�ษัท

E31 คณะกรรมการได�กำหนดและเป�ดเผยถึงนโยบาย
ความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ 
(Board Diversity) หร�อไม� เช�น ทางด�านทักษะว�ชาช�พ 
ความเช�่ยวชาญเฉพาะด�าน เพศ เป�นต�น
IRPC: มี

59

165

170

40-41

42-43
165-166

83-87
165-166

41

165-166

40

40-41

165-166

40-41

165-166

64

166-167
22-31

64

166-167



317•รายงานประจำาปี 2557

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การสรรหา
   กรรมการและผู�บร�หาร
   ระดับสูงสุด
• โครงสร�างการจัดการ

E33 คณะกรรมการได�เป�ดเผยกระบวนการในการแต�งตั�งกรรมการ
ใหม�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: การปฐมนิเทศ
   กรรมการ

E36 คณะกรรมการได�จัดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม�หร�อไม�
อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การพัฒนา
   กรรมการ

E37 คณะกรรมการมีนโยบายส�งเสร�มให�กรรมการพัฒนาความรู�
อย�างต�อเนื่องหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การพัฒนา
   กรรมการ

E39 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให�เข�าอบรมหลักสูตรหร�อ
เข�าร�วมกิจกรรมสัมมนาที่เป�นการเพิ่มพูนความรู�ใน
การปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: ความ
 รับผิดชอบของกรรมการ
• โครงสร�างการจัดการ: 
   การเข�าร�วมประชุมของ
   คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
   และคณะกรรมการชุดย�อย
   ต�างๆ ในป� 2556

E40 ในป�ที่ผ�านมา คณะกรรมการได�จัดให�มีการประชุม
คณะกรรมการรวมกี่ครั�ง

• โครงสร�างการจัดการ: 
   การเข�าร�วมประชุมของ
   คณะกรรมการบร�ษัทฯ 
   และคณะกรรมการชุดย�อย
   ต�างๆ ในป� 2556

E41 ในป�ที่ผ�านมา กรรมการของบร�ษัทเข�าร�วมประชุม
คณะกรรมการมากน�อยเพียงใด

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การประชุม
   กรรมการ
• โครงสร�างการจัดการ

E43 คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล�วงหน�าทุกป�
หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การประชุม
   กรรมการ

E42 บร�ษัทได�กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค�ประชุมขั�นต่ำ 
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ว�าต�องมีกรรมการอยู�ไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั�งหมดหร�อไม�
IRPC: กำหนดให�ปฏิบัติเป�น Best Practice

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การพัฒนา
   กรรมการ

E38 กรรมการของบร�ษัทได�เข�าร�วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข�องกับ
การปฏิบัติหน�าที่กรรมการหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี
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63

59-62
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170
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169



318•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• รายงานความ
   ยั่งยืน

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี: การประชุม
 กรรมการ
• โครงสร�างการจัดการ

61

170

61

61

169

168

42-43

42-43

42-43

49

162-169

162-169

61-62

E44 กรรมการแต�ละคนมีสัดส�วนของการเข�าร�วมประชุม
คณะกรรมการ อย�างน�อยร�อยละ 75 ของการประชุม
ทั�งป�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: ความ
 รับผิดชอบของกรรมการ
• โครงสร�างการจัดการ

E46 ในป�ที่ผ�านมา กรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หารได�มีการประชุม
ระหว�างกันเองหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE47 คณะกรรมการได�จัดทำนโยบายบร�หารความเสี่ยงหร�อไม�
IRPC: มี

• การควบคุมภายในE48 คณะกรรมการได�จัดให�มีและเป�ดเผยถึงระบบควบคุมภายใน
และระบบบร�หารความเสี่ยงหร�อไม�
IRPC: มี

• การควบคุมภายในE49 คณะกรรมการได�พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบ
บร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทและเป�ดเผยไว�ในรายงาน
ประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

• การควบคุมภายในE51 คณะกรรมการได�เป�ดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับ
ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

• คู�มือการกำกับ
   ดูแลกิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดี: 1.4 แนว
 ปฏิบัติเกี่ยวกับความ
 ขัดแย�งทางผลประโยชน�

E52 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย�ง
ของผลประโยชน�หร�อไม�
IRPC: มี

• คู�มือการกำกับ
   ดูแลกิจการที่ดี

• โครงสร�างการจัดการE53 คณะกรรมการมีการแบ�งแยกบทบาทหน�าที่ความ
รับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจัดการไว�
ชัดเจนหร�อไม�อย�างไร
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประชุม
 กรรมการ

E45 คณะกรรมการได�รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ล�วงหน�าก�อนวันประชุมคณะกรรมการอย�างน�อย 5 วันทำการ
หร�อไม�
IRPC: อย�างน�อย 5 - 7 วัน

• โครงสร�างการจัดการE54 บร�ษัทได�เป�ดเผยถึงเร�่องที่เป�นอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การประเมิน
   ผลกรรมการ

E55 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำป�ของทั�งคณะ
หร�อไม�
IRPC: มี
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หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประเมิน
 ผลกรรมการ

61-62

61-62

61-62

61-62

61-62

61-62

179

64

179
60

171-172

179

E56 คณะกรรมการได�เป�ดเผยกระบวนการในการประเมินผลงาน
คณะกรรมการทั�งคณะหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประเมิน
 ผลกรรมการ

E57 คณะกรรมการได�เป�ดเผยหลักเกณฑ�การประเมินผลงาน
คณะกรรมการทั�งคณะหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประเมิน
 ผลกรรมการ

E58 คณะกรรมการได�จัดให�มีการประเมินผลงานเป�นรายบุคคล
หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประเมิน
 ผลกรรมการ

E59 คณะกรรมการได�เป�ดเผยกระบวนการในการประเมินผลงาน
กรรมการเป�นรายบุคคลหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประเมิน
 ผลกรรมการ

E60 คณะกรรมการได�เป�ดเผยหลักเกณฑ�การประเมินผลงาน
กรรมการเป�นรายบุคคลหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การประเมิน
 ผลกรรมการ

E61 คณะกรรมการได�จัดให�มีการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุดย�อยหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE62 คณะกรรมการได�จัดให�มีการประเมินผลงานประจำป�ของ
ผู�บร�หารสูงสุด (CEO) ขององค�กรหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การสืบทอด
 ตำแหน�ง

E63 คณะกรรมการได�ดูแลให�มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน�ง
ผู�บร�หารสูงสุดขององค�กร
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการ
• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

E64 คณะกรรมการได�เป�ดเผยนโยบายค�าตอบแทนของ CEO 
ทั�งระยะสั�น และระยะยาวรวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ 
CEOหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE65 คณะกรรมการได�เป�ดเผยโครงสร�างค�าตอบแทนของกรรมการ
ที่ไม�เป�นผู�บร�หารหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE66 ผู�ถือหุ�น/คณะกรรมการได�อนุมัติค�าตอบแทนของ
กรรมการบร�หาร/ผู�บร�หารระดับสูงหร�อไม�
IRPC: มี
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• คู�มือการกำกับ
   ดูแลกิจการที่ดี

• โครงสร�างการจัดการ 174

174

E67 คณะกรรมการมีการแต�งตั�งผู�ดำรงตาแหน�งเลขานุการบร�ษัท
ไว�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี: การแยก
 ตำแหน�งประธานกรรมการ
 และกรรมการผู�จัดการใหญ�

• โครงสร�างการจัดการ

E70 ประธานกรรมการและผู�บร�หารสูงสุดของบร�ษัทเป�น
คนเดียวกันหร�อไม�
IRPC: ไม�

E71 คณะกรรมการได�กำหนดและเป�ดเผยบทบาทหน�าที่ของ
ประธานกรรมการไว�หร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE68 เลขานุการบร�ษัทจบการศึกษาด�านกฎหมายหร�อบัญช�หร�อ
ได�ผ�านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติหน�าที่
ของเลขานุการบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: เลขานุการบร�ษัทได�ผ�านการอบรมที่เกี่ยวข�องกับ

การปฏิบัติหน�าที่ของเลขานุการบร�ษัท

E69 ประธานกรรมการของบร�ษัทเป�นกรรมการอิสระหร�อไม�
IRPC: ไม�เป�น แต�ได�รับการแต�งตั้งเนื่องจากความรู�

ความสามารถและประสบการณ�ในธุรกิจป�โตรเลียม

และป�โตรเคมี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ชุดย�อย
• โครงสร�างการจัดการ

E72 คณะกรรมการมีการแต�งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE73 มีการกำหนดหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว�อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: มี

• คณะกรรมการบร�ษัทฯE74 มีการเป�ดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว�
ให�เป�นที่ทราบหร�อไม�
IRPC: มี

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ
• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ตรวจสอบ

E75 สมาช�กของคณะกรรมการตรวจสอบเป�นกรรมการอิสระ
ทั�งหมดหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ตรวจสอบ

E76 คณะกรรมการตรวจสอบได�ประชุมอย�างน�อยป�ละ 4 ครั�ง
หร�อไม�
IRPC: มี

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ
• โครงสร�างการจัดการ

การประเมินคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

22
161

64

165

59

165-166

165-166

23, 28, 29

23, 28, 29
59

59
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หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ
• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ตรวจสอบ

23, 28, 29
59

59

165-166

165-166

60

166-167

166-167

60

60

60

E78 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย�างน�อย 1 คนที่จบ
การศึกษาด�านบัญช�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ตรวจสอบ
• โครงสร�างการจัดการ

E79 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน�าที่ในการเสนอแต�งตั�ง 
และเลิกจ�างผู�สอบบัญช�ภายนอกหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE80 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน�าที่ในการเสนอแต�งตั�ง 
โยกย�าย และเลิกจ�างผู�ตรวจสอบภายในหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE82 มีการกำหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ค�าตอบแทนไว�อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนด
   ค�าตอบแทน

E83 คณะกรรมการค�าตอบแทนประกอบด�วยกรรมการอิสระ
เป�นส�วนใหญ� (มากกว�า 50%) หร�อไม�
IRPC: ใช� (2 ใน 3 ท�าน)

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนด
   ค�าตอบแทน

E84 ประธานคณะกรรมการค�าตอบแทนเป�นกรรมการอิสระหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนด
   ค�าตอบแทน

E85 คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนได�จัดประชุมอย�างน�อย
ป�ละ 2 ครั�งหร�อไม�
IRPC: ใช�

การจัดตั้งคณะกรรมการค�าตอบแทน

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ชุดย�อย
• โครงสร�างการจัดการ

E81 คณะกรรมการมีการจัดตั�งคณะกรรมการค�าตอบแทนหร�อไม�
IRPC: มี

170• โครงสร�างการจัดการE86 มีการเป�ดเผยสถิติการเข�าประชุมคณะกรรมการกำหนด
ค�าตอบแทนของกรรมการกำหนดค�าตอบแทนแต�ละคน
ในรายงานประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE77 มีการเป�ดเผยสถิติการเข�าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
กรรมการตรวจสอบแต�ละคนในรายงานประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

170
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• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ชุดย�อย
• โครงสร�างการจัดการ

E88 มีการกำหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาไว�อย�างชัดเจนหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนด
   ค�าตอบแทน

E90 คณะกรรมการสรรหาประกอบด�วยกรรมการอิสระ
เป�นส�วนใหญ� (มากกว�า 50%) หร�อไม�
IRPC: กรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท�าน

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนด
   ค�าตอบแทน

E91 ประธานกรรมการสรรหาเป�นกรรมการอิสระหร�อไม�
IRPC: ใช�

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนด
   ค�าตอบแทน
• โครงสร�างการจัดการ

E92 คณะกรรมการสรรหาได�จัดประชุมอย�างน�อยป�ละ 2 ครั�ง
หร�อไม�
IRPC: ใช�

• โครงสร�างการจัดการ

• โครงสร�างการจัดการ

E93 มีการเป�ดเผยสถิติการเข�าประชุมคณะกรรมการสรรหาของ
กรรมการสรรหาแต�ละคนในรายงานประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ชุดย�อย
• โครงสร�างการจัดการ

E94 คณะกรรมการมีการจัดตั�ง CG Committee หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ชุดย�อย
• โครงสร�างการจัดการ

E95 คณะกรรมการมีการจัดตั�ง Risk Management Committee 
หร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการท่ีดี: คณะกรรมการ
   ชุดย�อย
• โครงสร�างการจัดการ

E87 บร�ษัทมีการจัดตั�งคณะกรรมการสรรหาหร�อไม�
IRPC: มี

60

166-167

60

60

60

60

60

61

170

167

166-167

166-167

167-168

22-31

22-31
164

• รายงานความ
   ยั่งยืน

• คณะกรรมการบร�ษัทฯE98 คณะกรรมการบร�ษัทมีกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หารเป�นจำนวนเท�าไร
IRPC: 14 คน จาก 15 คน

• คณะกรรมการบร�ษัทฯE99 คณะกรรมการบร�ษัทมีกรรมการที่เป�นกรรมการอิสระเป�น
จำนวนเท�าไร
IRPC: มากกว�า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (7 คน)

E96 คณะกรรมการประกอบด�วยกรรมการจำนวน 5-12 คน หร�อไม�
IRPC: ป�จจุบัน 15 คน

161• โครงสร�างการจัดการ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา



323•รายงานประจำาปี 2557

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

• โครงสร�างการจัดการE100 บร�ษัทมีการกำหนดนิยามความเป�นอิสระของกรรมการ
และเป�ดเผยไว�ให�เป�นที่ทราบหร�อไม�
IRPC: มี

• โครงสร�างการจัดการE101 กรรมการอิสระมีความเป�นอิสระจากฝ�ายบร�หารและ
ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มี

• รายงานความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
   ต�อรายงานทางการเง�น

E102 คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต�อรายงานทางทรัพยากรเสนอไว�ใน
รายงานประจำป�หร�อไม�
IRPC: มี

E08 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบร�ษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต�ละคนจะดำรงตำแหน�งกรรมการได�
ไม�เกิน 3 แห�ง ไว�ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: มีการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน�งกรรมการใน

บร�ษัทจดทะเบียนไม�เกิน 5 แห�ง

E09 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบร�ษัท
จดทะเบียนและบร�ษัทย�อยที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต�ละคนจะดำรงตำแหน�งกรรมการไว�ไม�เกิน 
5 แห�งหร�อไม�
IRPC: มีการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน�งกรรมการใน

บร�ษัทจดทะเบียนไม�เกิน 5 แห�ง

E12 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนป�ในการ
ดำรงตำแหน�งของกรรมการอิสระไว�ไม�เกิน 6 ป� ไว�หร�อไม�
IRPC: กำหนดไว�ไม�เกิน 9 ป�

E13 มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน�งกรรมการ
มาเกิน 9 ป�หร�อไม�
IRPC: ไม�มี

E14 บร�ษัทละเลยต�อการเป�ดเผยว�า กรรมการคนใดเป�น
กรรมการอิสระหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

•   รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี
• โครงสร�างองค�กร

E20 บร�ษัทได�จัดให�มีหน�วยงานกำกับการปฏิบัติงานหร�อไม� 
(Compliance Unit)
IRPC: มี

E15 กรรมการหร�อผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทเคยเป�นพนักงาน
หร�อหุ�นส�วนของบร�ษัทสอบบัญช�ภายนอกที่บร�ษัทใช�บร�การ
อยู�ในช�วง 2 ป�ที่ผ�านมาหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

164-165

164-165

187

22-31

22-31

169

22-31

22-31

22-38

67

160

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• โครงสร�างการจัดการ

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ

• คณะกรรมการบร�ษัทฯ
- คณะผู�บร�หาร

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี

• คู�มือการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



324•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

A01

ข�อ หลักเกณฑ� รายงานประจำป�

(หมวด) (หน�า)

เอกสารอื่น

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี: การสรรหา
   กรรมการและผู�บร�หาร
   ระดับสูงสุด
• โครงสร�างการจัดการ

E34 ในการสรรหากรรมการ ได�กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ต�องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป�นที่ยังขาด
อยู�ในคณะกรรมการหร�อไม�
IRPC: มี

• การควบคุมภายในE50 คณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต�อ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบร�หาร
ความเสี่ยงของบร�ษัทไว�ในรายงานประจำป�
IRPC: มี

E103 บร�ษัทจัดให�มีโครงการให�สิทธ�แก�ผู�บร�หารในการซ�้อหลักทรัพย�
ของบร�ษัท โดยมีระยะเวลาในการใช�สิทธ�มากกว�า 3 ป�
และกำหนดราคาการใช�สิทธ�ที่สูงกว�าราคาตลาด ณ 
ช�วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธ� รวมถึงไม�มีการกระจุกตัวเกิน 5%
IRPC: ไม�มี

E35 คณะกรรมการได�ใช�บร�ษัทที่ปร�กษา (Professional Search 
Firm) หร�อฐานข�อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ในการสรรหากรรมการใหม�หร�อไม�
IRPC: ใช� Director Pool ประกอบการพิจารณา

E89 คณะกรรมการสรรหาประกอบด�วยกรรมการอิสระทั�งหมด
หร�อไม�
IRPC: มีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท�าน

E97 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป�นผู�หญิงอย�างน�อย 
1 คนหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

• รายงานการกำกับดูแล
   กิจการที่ดี
• การดำเนินงานต�อต�าน
   คอร�รัปชัน

E104 บร�ษัทได�เข�าร�วมเป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต�อต�านการทุจร�ตหร�อไม�
IRPC: ใช�

E105 ในรอบป�ที่ผ�านมา มีกรณีการกระทำผิดด�านการทุจร�ต 
(Fraud) หร�อกระทำผิดจร�ยธรรมหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

E106 มีกรณีที่กรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หารลาออกอันเนื่องจาก
ประเด็นเร�่องการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทหร�อไม�
IRPC: ไม�มี

E107 มีกรณีเกี่ยวกับช�่อเสียงในทางลบของบร�ษัท อันเนื่องมาจาก
ความล�มเหลวในการทำหน�าที่สอดส�องดูแลของคณะกรรมการ
หร�อไม�
IRPC: ไม�มี

60, 64

162, 169

45-67

169

42-43

60

166

45-67

45-67

54

155-157

45-67

45-67

45-67

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี
• โครงสร�างการจัดการ

• โครงสร�างการจัดการ

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

• รายงานการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ




